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بالخطجلجامش!"املحمة1نصدُوّنعامآلافأربعةمنيقربماقبل

خاصٍبسحرٍالأدبيالنصهذاتميّزالحنِنذلكومنذ.الأكديةوباللغةالمسماري

.الإظلاقعلىأشهرهاكانولعلّه،القديملمالعافيالأدبيةالقطعأشهرمنجعله

تدأولينمَطعلممرة،لأولالملحمةنصتدوينمنذقرنأً،عشرسبعةفخلال

الرافدينبلادأرجاءجميعفيوترجمةو!راءةوروأيةاستنساخاً"جلجامشاملحمه1َ

الملحمةنصعنعديدةنسخظهورالقرونتلاششهدتوقد.والأناضولوالشام

والحورية.الحثيةمثراقديمةلغاتإلىوترجمات

هذابه!ديزماتجلّىحئالحدلمجماالعصرفيالملحمةاكتشافأُعيدأنوما

جلجامش"املحمة1ففي.وأسلوبهوبنيتهموضوعهفيوعمقحبكةمنالنص

الاحتدامذلككليستوعبرصاٍأفقٍلخلقالواقعمعوفُعِّلتالأسطورةوُظِّفت

أنهنتذكرأنوعلينابها.تزدخرالتيالفكريةوالتداعياتالمشاعروفيالحوادثفي

الميلاد،قبلعضرالثامنالقرنحدودفي،بتدوينهوابتُدىالنصهذاأُلّفحين

الزمنعلىمرّ!قدكا!ماقرونثمأنيةعبر،جلجامش،بطلهشخصعةأستُحضرت

منالتاريخيةأهمشِهالملحمةنصيستمدولا.الملحمةتُؤلفأنقبلفيهعاشالذى

باللغةلَدوينهمنوإنمافحمسب،الإنسانيالأدبدنمِافِىوريأدتهالأدبيةوبنيتهقِدَمه

الإنسانيةالحضارةفجرسماتمنكانافكلاهماأيضاً،المسماريوالخطالأكدية

بالتدولِن.الموثقة

ونَلاثِتمئةمنأكثرقبرا،جلجامثرملحمهَمنقطعةأولاكتشافومنذ

الآثاريةالمواقعفِىيتوالىالملحمةألوأحكِسَرواكتشَافهذا،يومناوإلىعاماً،

تواصلتالاكتشافاتهذهومعوتركيا.،فلسطين،سورية،العراقفِىالمنمَشرة

النصدراسةفيلمالعامنأخرىوأرجاءوأميركا،أوروبافيعديدينعلماءجهههـد
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العديدوصدرعقودعدةمرتولقد.الحيةاللغاتإلىوترجمتهللملحمةالمسمارىِ

وأ،الملحمةنصعلىالعربيالقارممئىيطّلعأنقبلوالدراساتالترجماتمن

ثمةهناككلنتوإذا.مرةلأول،الملحمةنصمنمكتشفاًكانماعلىبالأحرى

الإرثمنجزءأًيمثّلثقافِىٍنتاصمِعلىألاطلاعفيالتأخرهذأعنتُقالتبريرأت

اطّلاعلبفاءمبررٍمنهناكفليس،الإنسانيالإرثمنجزءهومثلما،الفومي

الأوروبيةاللغاتمنترجمتهخلالمنجلجامشملحمةنصعلىالعربيالقارممئى

اللغصإلى،الأصليةالنصلغة،الأكديةاللغةمنالمباشرةالترجمةخلالمنوليسفقط

الاستعانةفِىمبكراًالتفكيريفترضوكانوورشِتها.الأكديةشقيقةوهيالعربية

نأمنبدلاوهنا.ومعانمِهوصياغتهالملحمةنصروحإلىللوصولالعربيةباللغة

فيكبيرٌفضلىٌللملحمةالرأئدةباقرطهالرأحلالأستاذلترجمةكانأنهإلىنضير

التيالترجمةوهي،الأكديالنصمنالمباشرةالعربيةالترجمةإنجازلحينبهاتعريفنا

انتظارها.طالأنبعدالكتابهذأفينفدمها

لسِمتوكأنهاجلجامشَ!ملحمةمعالسابفةالعربيةالترجماتتعاملتلمَد

تحتوطمرتوتناثرتهشَم!الطينمنألواحعلىالسنينآلافقبلدُوّننصاً

أجنبيهَ.كتبصفحاتعلىمسطرّمعاصرنصمجردوإنماالآثاريةالمواقعتراب

لغةمننقلهيرادكاملأدبيتأليفوكأنهاالملحمةمعالترجمأتهذهمعظموتعامل!

ما!مابلغةهدوناًنصاًكونهحقيقةإلىالالتفاتدونالعربيةإلىحدينَةأوروبية

لموواحدعصرفيتدونلمألواحعلىعامألفيحواليقبلاستعمالهاوأنفطع

كاملةأجزائهاأكتشافيكتمللموواحد،موضعفيمتجمعةأوسليمةتكتشف

هوجلجامشلملحمةالأصليالنصترجمةعمليةتمَطلبهماأوفإنولذلك.اليومحئ

المسماريبخطهالنصوقراءة،اكتشفماآخرإلىأجزائها،مناكتشفماجمع

تطورفييزللمعلموهوالمسماريات،علىمعطياتأحدثضوءفيوترجمته

وبإنجازناسابمَاتها.مناكتمالاًأكثرترجمةكلتكونأنينبغيهناومنمستمر.
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ونقلهاأجنبيةترجمةأنتقاءإلىحاجةهناكتعدلمهنا،أوردناهلماوفقاً،الترجمةلهذه

الأجزاءمنسيكتشفماإضافةفيفيتمثلمستقبلاًعملهينبغيماأما.العربيةإلى

الترجمة.هذهإلىحالياًالملنمةمنالمفقودة

أذكرفإنيالكتابهذاإصدارعلىساعدخيّراًجهداًأذكرأنليكانوإذا

الإخوةجهودبامتنانأذكروكذلك.الرحيمعبدعصامالأستاذالصديقالأخجهد

.الكتاببنضرقيامهمعلىوالتوزيعللنشرالخريفدأرفي

حنوننائلأ.د.

م/6002الثانيكانون،دمشق

القديكلللعهدالنصيالنقدبمدونة!اص

سبيعأحمدرف!

facebook. com/ AhmedSpea
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جلجامش

علىالدالّةبالعلامةمسبوقاًالمسماريةالنصوصفيجلجامشاسمكُتب

السومريةباللغةتُقرأالتيالعلامةوهي،الأثيريةالعلويةالكائناتأوألاَلهةأحماء

وردتالعلامةهذهأنالمعروفومرإ.)د!اْاِلُالأكديةوباللغة(DINGIR)دِتِبرر

فيكانور!دا،حياتهمأثناءفيحئالقدهاءالرافدينبلادملوكبعضأسماءقبل

وقد.الباحثينبعضافترضكماالتأكيدوليسالتعظيمعلىدلالةاستعمالهاْ--هذأ

المقاطعواستُعملت،طريقةمنبأكثرالمسماريةالنصوصفيجلجامشاسمكُتب

كانتجلجامشاسمكتابةفيصيغةأقدمأنويبدو.كتابتهفيالسومريةالرمزية

2-!ا-ميش!ث!-بِل!السومريةالرمزيةبلاتاطعوتكتتب(BiIgameshبِلجاميش!-إ

9SBiL. GA. ME،)!وأ)طأ!(3بِلوالثانيةالأولىالمسماريتينالعلامتينقرأءةويمكناث

3)4(-!ا-ميش!بِلللاسمالرمزيةالمقاطعتصبعوبذلك(،BIL4)4بِل

$BIL(BIL4).GA.ME).لمعاولكن،الاسملهذامعئإلىالتوصلالصعوبةمنإنه

نصوفيشابأً".)يبقى(المعمر11يعنيأنهأفترضفلكنشتاينآدمالألمانيالمسماريات

الرمزيةبالمقاطعمكتوباًجلجامشاسميردالأكديةجلجامش!"املحمة1

.2cGISGIN-مالقنش-!!ِالسومرية(Logograثه!)5 MASأحيان!الاسمويختصر

فقط.احاش!5!الأولالرهزيللمقطحالمسماريةالعلامةبكتابة

علىملكاًوكانالرافدينبلادجنوبفيعاشجلجامشأنعليهالمتفقمن

أنهأي،بقليلذلكقبلأوالميلادقبل5026عامحدودفي-)الوركاء(أوروكجمدينة

فجرعصرخلالالرافدينبلادفيقا!ماالتيالمدندويلاتملوكأحدكان

يذكرلجلجامشمعاصرمسمارينصيُكتضفلمالحأضرالوقتوحئ.السلالات

لمواختراعها-ْ-الأ-ولىمراحلفيكاشطفالكتابةبالمستغربالأمرهذأوليس،اسمه

الذيالتوثيقمنالمستوىذلكإلىوصلتقدوخصوصاًالتاريخمِة،،النصوصتكن
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منفتأتيأوروكمدينةحكمفيدورهعنمعلوماتناأما.اللاحقةالعصورفيشهدته

سلالهَملوكبأسماءقوائمضمنكا!ماالأثباتوهذه".السومريةالملوك"أثبات

عصورفِىالأسماءتلكبجمعالقدماءالرافدينبلادكتبةقاموقدأكثر،أوواحدة

الذيالعصرعندتتوقفقائمةكلوكاتَالبلاد،هذهحضارةتاريخمنمختلفة

الِسنسلالةعهدفيدو!ماذكرناهاالتيالسوهرية"الملوكو"أثبات.فمِهدونت

مركزاًانذاككاشماحالياً(بحريات)ايشانوايسن.م(،ق1702-4917)الأولى

نأيعنيوهذا.المَدمالبابليالعصرمنالأولالدورفِىقا!ماالتيالدويلاتلإحدى

،قرونتسعةأوثمانيةبحواليجلجامشعهدبعددُوّشماالأثباتمنالنسخةهذه

الملوكأسماءجمعفيتاويخاًأقدممتفرقةنسخعلىاعتمدوامدونيهاأنالمؤكدومن

أُعدّتالوثيقةهذهأنننسىألايجبإننا.لعصرهمالسابقةالسلالاتمنالقدامى

ولكنها،طويلبزمنالتأرلِخمناهجأولىظهور!بلالبشريةلَاريخمنمبكروقتفي

مهمأًمصدراًالأثباتهذهتمثراشَكوبدون.المناهجتلكمثرالظهورمهّدت

التيوالدولالمدنفيللحكموممارستهمالقديمةوالسلالاتالملوكعنلمعلوماتنا

القدماءالكتبةلأسلوبفهمنابعدالمعلومأتهذهاستخلاصويمكنناإليها.تنسبهم

لمو،منهموخصوصاًالأوائل،الملوكمنلعددخرافيةحكمسنواتنسبواالذلِن

كما،متعاقبةاعتبروهاوإنماالحاكمةالسلالاتبينالتعاصرإشَكالاتبحليهتموا

.السلالاتأوالملوكبعضذكرأغفلواأنهم

إلىالقديمةالرافدينبلادتاريخقُسّمالسومريهَ"الملوك"أثباتبحمسب

المرحلةإلىالأثباتوتنمسببينهما.فاصلاًحداًالطوفانوجُعرارئيسيتينمرحلتين

أريدو:وهيالمَديمة،الرافدينبلادمدنمنخمسفيحكمتسلالاتخمسالأولى

غيرالرافدينبلادجنوبفي)موقعهالرك(،المدينة)تلولباد-تبيرأ(،شهرين)أبو

موطنهيوالأخيرة(.فارة)تلوشروباكحبة(،أبو)تلولسبارحالياً(،معروف
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فيجديدمنالملوكيةحلتالطوقانوبعد.البابليةالطوفانقصةبطلاوتا-نيشة

إلىالملوكيةانتقل!كيشومنوالأحيمر(.النغرة)تلولكيشأولهاأخرىمدن

القدهـيمالشطراسموهو"أي-أنّا"،باسمالسومريةالملوكأثباتتذكرهاالتيأوروك

جلجامش!ذكريأقِوهنا"كُلاّب".باسميعرفالاَخرشطرهأوكانالمدينةمن

ا،أثبات1بحصب،لتكونأوروكفيقا!ماالتيالسلالةهذهفِىالخامسالملكباعتباره

هذهتتألف.الطوفانحدوثبعدالبلادفِىالثانيةالملكيةالسلالة"،السومريةالملوك

-cMesءr5جميص-كيكَك-كَاشرِأولهبمملكاًعشرأثنيمنالسلالة kig- gaوخلفه

السلالةهذهفيالثالثوالملك.أوروكتشييدالأثباتإليهتنسُبالذياينمركارأبنه

الذىجلجامش!ويعقبه،السمكصأئد،دموزيبعدهومنالراعيلوكَال-بندأ،هو

الحكمفيوخلفهعاماً،)126(مدةحكموأنها!ط()!الُلاابنأنهالأثباتفيعنهيرد

حفيدأي،ابنهوأعمَبهعأماًنَلاثنِنلمدةحكمالذىِ(Ur-nungal)اور-ننكَالأبنه

-Udul)اودول-كلافاجلجامش!، Kalamma)وبعدعاماً.عضرخمسةحكمالذي

بجلجامش،صلتهمنعرفلاملوكخمسةنفسهاالسلالةمنحكماودول-كلامّأ

)ء4ء5ءول(،ميضيدي+-+-(،)!++!-3!4+دهاين-نندار-أنّا(،Labaser)لبأشر:وهم

سلالةحكمينتهيوبهذا.(Lugal-kidu)ولوكَال-كِدوc(Melam-anna)ميلام-انا

-5ءولميس-انيبدّأأسسهاالتيالأولىأورسلالةإلىالحكملينتقلالأولىأوروك

(annepadda.

الأولمماالثلاثالسلالاتتقدم"السومريةالملوك"أثباتأنمنالرغموعلى

إحداهاوأنمتعاقبةأنهاعلىوأور،وأوروككيشسلالاتوهي،الطوفانبعد

الثلاثالسلالاتهذهأنإلىالتاريخيةالمعطياتتشيرسابقتها،منالحكمأنتزعت

فجلجامش،.جلجامشحكمعهدفيوخصوصاًبعضهامعجزئياًمتعاصرةكانت

فيوالأخيروالعشرينالثالثللملكمعاصراًكان،أوروكسلالةفيالخامصالملك
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أورسلالةلمؤسسأيضاًمعاصراًجلجامشوكان.(Agga)اكَاّوهوكيش،سلالة

السومريالنصمنالملوكهؤلاءتعاصرعلىالدليلويأتيميس-أنيبدّا.الأولى

علىدُو!ماسطراًوثلاثينأربعهَمنيتألفالنصوهذاتُمّال".انص1باسمالمعروف

نفومدينةموقعفيمنهنسخهَعلىعُثروقدالقدهـيم،البابليالعصرفيالطينمنلوح

بهافامالتيوالترميمالبناءأعمالحولالنصهذأموضوعيدورالعراوا.جنوبفِى

أنليلللإلهينمكرسةكاشاالتيالمقدسة(Tummal)تُمّالحارةفيالقدأمىالملوك

النصمنالأولىعشرالخمسةالأسطرنفسها.وبحمسبنفرمدينةفيننليلوزوجته

-En)اين-ميبرأكيسيقام mebaragesi)،كيش!،سلالةمنوالعشرينالثانيالملك

ولكنأنليل.للإلههوتكريسهاتُمّألبتعزيزأكّاأبنهوقامنفر،فيأنليلمعبدبتضييد

دورجاءالثانيةللمرةللخرابالبناءهذاتعرضوحينتُمّال،بناءتخربحين

تُمّللى.بناءبترميماور-لوكَالأبنهوتبعهأنليل،معبدمنآخرجزءاًليشيدجلجامش!

التيالنصوصأحدخلالمنأكّامعجلجامشتعاصرعلىآخرقاطعدليلويأقِ

وقيامالملكينذانيكبينالصراعقصةحولموضوعهويدورالسومريةباللغةدونحَما

سلمياً.الصراعوانتهاءأوروكمدينةعلىالحصاربفرضاكّا

فِىعاشتالتيالتاريخيةوالشخصيةالملكجلجامش!عننعرفهماهذاكان

نأتيوالاَنهذا.يومنامنسنه0046َحوأليلمحبلالعرأقجنوبفِىأوروكمدينة

الذيالأسطوريالجانجماوهوجلجامش!،شخصيةجوأنجمامنآخرجانبعلى

الشهيرالأدبيالنصرأسهاوعلىعديدةودينيةأدبيةمواضيعحولهوتدورتبرزه

.الكتابلهذاموضوعاًالأكديةاللغةمنترجمتهأُعدّتالذي"جلجامشاملحمة1

عنبالبحثأحمهاقترنالذي،الإنسانهذاأنالفريدةالتاريخيةالمفارقاتومن

بخلودحظيقد،ذاكالعقيمبحثهفيوالإخفاقالموتمواجهةمنوالخلاصالخلود

الذكر.خلودأي،الماديالخلودعنبديلخلودمنبهقانعاًمرةًكانمافاق
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وحديثها،قد!طهاالعصور،مرعلىذكرهيخبُلمالذيالرجلهوفجلجامشن

استمرارمتابعةويمكننا.اليوممداهانعلملامدقادمةلعصورقائماًذكرهوسيظل

بأشكالهاالملحمةتدوينإلىوصولاًحولهتدورالتيالأف!ساروتطورجلجامشذكر

الاَتي:المسارخلالمنالأخيرة

رقيمعلىمدونةالهةلمحائمةفياسمهظهرتمَريباًوا!دبقرنجلجامش!موتبعد-

(.فارة)تلشروباكمدينةمولمحعفياكتضفطيني

اموت1المعنونالسومرىِالنصفيجلجامش!اسموردذلكمنقرونأربعةبعد-

السفلي.لمالعاآلهةأ!دبصفتهأور-نمو"

والأكديهَالسومريةالمدونةالمؤلفاتأولىتظهربدأتالتاليةالخمسةالقرونخلال-

.قرونلبضعة،يرجحماعلىشفاهياً،تداولهااستمراربعدجلجامش!عن

ظهرت،الميلافىقبلعشرالثالثالقرنحواليفيأي،قرونبأربعةذلكبعد-

سين-ليقي-اونيني.استنسخهاالتيجلجامشنلملحمةالقياسيةالروايهَ

عنالحدلمجاالآشوريالعصرفيدو!ماالتيالنسخكا!اقرونخمسهَمروروبعد-

.التداولفيجلجامشملحمة

موجودةالملحمةعنالمتأخرةالبابليةالنسخكأنتحئأخرىلمحرونثلاثة!طرلمو-

وأوروك.بابلمدشِتيفي

بيل-قبلمنالملحمهَعنبابليةنسخةآخردوشماالميلادقبل013حواليوفي-

-Bel)اخّي-اوصر ahhe- ueur،)بعدكانذلكأنأي.بابلمعبدفيالمتدربالقلكي

.عام0245بحواليأوروكملكجلجامش!،موت

فياسمهظهرإذجلجامش!،ذكرلتواصلخا!دةالميلادقبلماعصورنهايةتكنلمو-

اليانوسكلوديوسكتابفيوذلك،الميلاديالثانيالقرنفِىالرومانيةالمؤلفات
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(ClaudiusAelianus)رالموسوم""DeAnimalliumNaturaبصيغةذكرهالذي

جلجاموس.

برخونيثيودورأثباتفِىجميموسبصيغةجلجامشأسمذُكرم398عاموفِى-

البابليين.للملوكالاَرامية

ذكروانبعثالنورإلىجلجأمتر"املحمة1عادتعامألفمنبأقلذلكوبعد-

ألوأحأكتشافعمليةبدأتحينماالحدشما،العصرفِىولكن،ثانيةجلجامش

ألواحأكتشافوتواصل.أم872عامفيقوينجق()لَلنينوىموقعفيالملحمة

القادمة.السنينفيمنهاسمِكتشفماهناكيزلولمهذايومناإلىوكِسَرهاالملحمة

الملحمة

أم872عامإلىالحديحساالعصرفِىجلجامش!لملحمةاكتسمافأوليعود

George)سمتَجورجالبريطانيالمسمارياتلمعاتعرّفح!ن Smith)منجزءعلى

منكِسرةعلىمدوناً،الملحمةمنعضَرالحادىِاللوحموضوعوهي،الطوفانقصة

العاصمةموقعفيالرئيسالتلوهولمحوينجق،تلفيالمكتشفةالكِسَربينمنلوح

ذلكعندراستهنفسهسمثجورحنشرالتاليالعاموفي.نينوىالشهيرةالاَشورية

فيودراستهاجلجأمشى"املحمة1استكشافلعمليةبدأيةًلتكونالملحمةمنالجزء

بعنوأن:تكدراستهنُشرتوقدالحد!ما.العصر

heفىThe Chaldean account of the Deluge"", in The Transactions of"

34-213..Societyof the Bibical Archaeology11)1873(، pp

نسخمنوالكِسَرالألواحمنوالمزيدهذايومناإلىالأولالاكتشافذلكومنذ

الترجمأتتتوأصلذلكجانجماوإلى.يومبعديومأًتُكتشَف"جلجامشاملحمة1

كتابمئةثلاثعددهاتجاوزحئعديدةبلغاتالملحمةعنوالبحوثوالدراسا!

هناكأن،الملحمةألوأحمنأكتُضفمامجملمنوأضحاً،وباتمنشور.وبحتَ
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كاتبوهاعنونهاالتيالقدىمالبابليالعصرروايةأولهماللملحمةرئمِسيتينروايتين

11.الملوكعلىمتفوق11أيئا!ض(،3ول3إء)!33!!ْشَرّي"ايلِاشوتُر1بالمَدماء

سين-لِق!-باستنساخهاوقامالوسيطالبابليالعصرإلىتعودالتيهيالثانيةوالرواية

11ءسَِ
-Sin)نني lige-unninni)5!ايمُرُ"نجما"ش!وعنونها(nagbaimuru)،هو.ممعئ

لحوادثالعامالسردفيتتفقانالروأيتينأنمنالرغموعلى".المنبعرأىالذىِ

نأنجد،اللغويوالتغايرالتفاصيلعلىبينهمافيماالاختلافاتوتمَتصر،الملحمة

مقولابد.الروايتينهأتينإحدىالعامةصياغتهافيتمَبعالملحمةمنالأخرىالنسخ

الروايتينإ!دىمنالناقصهَأوالمخرومةالمواضعمنكثيراًأنإلىهناالإشارة

.الأخرىبالروأيةبالاستعانةتستكملالرئيسيتين

أجزاءاكتشاففيم1876عامفيسمثجورجنجحالأولالاكتشافبعد

منكبيرةكِسرةمضمونمايسنربرونونشرأم209عاموفي.الملحمةمنأخرى

اللوحمننسخةبنسلفانياجامعةواقتنت.القديمةالبابليةالروالِةمنالعاشراللوح

السنةفيييلجامعةالمحشَ!حينفيم،1491عامفيالقدمِمهَالبابليةالروأيةمنالثاني

أم289عاموفيأيضاً.المَديمةالبابليةالروأيةمنالثالتَاللوحمننسخةنفسها

أثناءفيالحديثةالبابليةالروايهَمنالرابعاللوحمنكبيرتانكِسرلَاناكتُشفت

فيالملحمةألوأحمنكِسرتأنوأكتُضفت.أوروكمدشِةموقعفيالاَثاريةالتنقيبات

وفي.أم459عامفيبدأتالتيألاَثاريةالتنقيباتفي(!رمل)تلشادبممدينةموقع

تركيلفيالأثريتبهسلطانموفعفِىالملحمةألواحمنكِسرأكتُشفتأم519عام

فيللملحمةالوسيطةالبابليهَالروايةمنجزءأًتحملكِسرةأكتُضفتأم579عاموفِى

مسكنة)تلايمأرمدينةموقعفيالفرنسيةالشَقيباتأثناءوفِى.فلسطينفيمجدوموقع

وهد.الملحمةمنالوسيطةالبابليةالروأيةمنكِسرأكتضفَ(سوريةفيالفرأتعلى

المَديمةميتورناةمدينةموقعفيالكتابهذأمؤلفبهافامالتيالاَثاريةالتنقيباتأدت
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وأوائلالسبعينياتأواخرفيحالياً(،ديالىمنطقةفيوحدأدالسيب)تلول

الثانياللوحنصمنأجزاءحملتكِسراكتشافإلمما،الماضيالقرنمنالثمانينيأت

ملحمةمنكِسرةاكتُشفتنفسهالقرنمنالثمانيناتوفي.الملحمةمنعشر

تتوقفلمو(.سوريةفيحألياًكرا)رأسالقديمةأوغأر!مامدينةموحَفيجلجامش!

التنقيباتاستمرارمعجلجامش!ملحمةألواحمنجديدةكِسراكتشافعملية

ونُقلتعصورعدةفيعدلِدةبنسخدُوّ!ماالملحمةفهذه.المختلفةالمواقعفيالآثارية

والش!مالرافدينبلادتشملالقديملمالعامنواسعةأرجاءفياستُنسختأوألواحها

النسخ،مننسخهَلأيتُكتضف،لمالملحمةألواحكا!ماولما.الأناضولوبلاد

منثغرةسدفيكبيرةأهميةتُكتضفكِسرةلكلأصبحفقدوأحدموضعفيكاملة

المدونةالسطورتتداخلالأحيانمعظموفِى،النصفيموجودةتزللمالتيالنَغرا!

السابقهَ.الاكتشافاتمنالمتوفرةالكِسرسطورمعحديثاًمكتشفةكِسرةعلى

التنقيبأثنأءفيم3791عامفياكتُشفتالملحمةمنمتفرقةكِسرأنهناونضيف

فِىالملحمةمقدمةمنجزءأكتشافذلكوأعقب.القديمةأوروكمدينةموقعفي

منكِسراكتسمأف8391عأموشهدأم759عامفِى)نمرود(كلخمدينةموقع

تركيا(.في!الياًكوي)بوغازحاتوشاالحثيّةالعاصمةموقعفيالملحمة

جلجامش!"املحمة1ألوأحمنالجديدةالكسراكتشافعمليةتمَتصرلمو

ففيأيضاً.المتاحفنحازنكلتوإنماالقديمةالمدنمواقعفِىالاَثاريةالتنقيباتعلى

بانتظلوعديدةكِسرتُحفظ،الخصوصوجهعلىالكبرىالمتاحففِى،المخازنتلك

منها.جاءتالتينفسهاالألواحإلىلَعودالتيالأخرىالكسرمعجمعهاأودراستها

درأسةإلىتحتاجوإنمابمسِطةعمليةليستواحدلوحمنمتفرقةكِسرجمعوعملية

تكونكثيرةأحيانوفي.منهجاءتالدياللوحوتحديدالمتبقيةالمسماريةالعلامات

فيآخرمتحففيتكملهاأكثر،أووكِسرة،متحففيمعينلوحمنكِسرهناك
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علىأم899العاممنأيلولشهرفيالتعرفتمالمثالسبيلوعلى.أخرىدولة

واستطاعالبريطانيالمتحفمخازنفيسم2*3يتعدىلابقياسجداًصغيرةكِسرهَ

مسماريةعلاماتتحملأنهاإلىالتوصلء3040ء3،()+!+5!لعاولكواعانثيودور

إلىذلكوأدىجلجامش!"،املحمة1منالأولاللوحمنالأولىالأسطرإلىتعود

المتحفمخازنفيأُدخلتقدالكِسرةتكوكأنت.الملحمةمطلعقراءةفيتعديل

أنهاأحديعرفأندونعأم012لمدةبقيتأنهأأىِأم،878عأممنذالبريطاني

11.جلجامشاملحمة1فينالمحصةسطورأًتكمّلكلماتتحمل

املحمه1َألواحمنكِسراكتشافاستمرارعنذكرنأهمايثيرأنبدلا

الملحمة،هذهبهادو!ماالتيالنسخعددعنسؤالاًقرنمنأكثرطوال"جلجامش

النسخعددعن،الأقلعلى،يكونالسؤألأنأو.القد!لةالعصورفيروأياتها،بجميع

وأضحجوابتقديميتعذّرالحقيقةفِىالاَن؟.حئالمكتشفةالكِسرإليهاتعودالتي

عشراثنيمنتتألفالتي،الملحمةهذهألوأحلأنوذلك،السؤالهذاعنونهائي

متفرقة.مواحَفِىذاكأواللوحهذامنكِسرتكتشفوإنماسويةًتُكتشفلالوحاً،

لَكونلاعليهاالمدونةالنصوصأجزاءتوحيدأوالكِسرتجميععمليةتجريوعندما

.ممجموعةتكونماأشبهإنهابل،واحدةصورةتؤلفقطعلجمعمشابهةالعملية

القطعمئاتإلىالصورهذهمُزّقتثممختلفةأوقاتفيوأحدلمشهدالتُقطتصور

اكتشاففيفقطالصدفةعلىالاعتمادويصبحمجهولةمتعددةأماكنفيووزعت

كلىتشكيلإعادةالهدفيكونأن!دكنلاالحالةهذهففي.هناكوقطعةهناقطعة

الصورمنالقطعجميعأكتسمافيتطلبالهدفهذالأنالصور،تلكمنواحلىة

يصبحلذلك.يحدثسوفكانإن،يحدثمئأحديعرفلاماوهذاكلها،

التيالمختلفةالصورقطعتقر!ماخلالمنصُوّرالذيالمشهدتفاصيلمعرفةالهدف

فِىالمشهدمنجديداًجزءأًبعضهأيضيفوقدالآخر،البعضمعبعضهايتدأخل
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نإالمصور.المشهدمننفسهالجزءيحملوهويتكررقدمنهاكبيرأًعدداًأنحين

11جلجامشاملحمة1ألواحنسخمعالتعاملفينوأجههمايشرحالمثالهذأ

الذيالمثالفيالمذكورالمصورالمشهد.ممثابهَيكونهناالملحمةونصوكِسرها،

اكتشافهتمماأنهوالموضوعهذأبصددالاَنذكرهيمكنماأنويبدو.أوردناه

الملحمة،ألوأحمنلوحا73ًإلىتعودكِسروجودإلىيشيرالحاضرالوقتلغاية

الألوأح.هذهإليهاتعودالتيالملحمةنسخعددتحديديمكننالاولكن

33اليومحئ"جلجامشاملحمة1منلأجزاءأكتشافأولعلىمرّلقد

وترجماتوقراءاتالملحمةهذهمنأخرىلأجزاءمتوأصلةباكتشافاتزخرتعاماً

مدونةتُكتشفالتيالأجزأءتلكوكانت.مختلفةبلغاتعنهاودراساتوبحوث

الدورياتعشرأتفيوتنضرتُدرّسالأصليةالملحمةألواحمنمتفرقةكِسرعلى

فيالمهمودورهاالعلميةالجهوفىتلكضخامةمنالرغموعلى.والكتبالعلمية

الذىِالرائد،مكانهافِىتكونأنفيحقهاوإيفاءهاجلجامش.مملحمةمعرفتناتكوين

سوىتجرلم،التاريخفيالأولظهورهمنذالإنسانيالأدبفيالخالدةالروائعيتصدر

مطبوعفيوترجمتهاوقراءتهاالمكتضفةوالألواحالكِصركللجمعمحاولاتثلاث

فهذه.الملحمةلنص،الجمع.!لححاولةالقياملغاية،ممكنةصورةأكمللنايقدمواحد

مرهَبهأالمَياميفترضكان،مضنٍلجهدوتطلّبهاصعوبتهامنبالرغم،المحاولات

أولىاكتشأفعلىمر!التيالسنينمنعقدينأوعقدكلفِىالأقلعلىوأحدة

لحينبهاالقيامفيألاستمراروينبغيالحدشما،العصرفيالملحمةألوأحمنالكِسر

السطورجميعليسبأنهناننوهأنوينبغي.نهائيبشكلالملحمةنصأكتمال

قدوإنما،الملحمةنصعلىجديدةإضافةتمثلتكتشفكِسرةكلعلىالمدونهَ

وأواحدأًسطرأًالإضافةتكونوقدأخرىكِسرعلىمكررةالسطورمعظمتكون

أصلاً.جديدةإضافةهناكلاتكونأوأكثر
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املحمة1أجزاءمنمكتشفاًكانماكللنضَرالأولىالمحاولةتاريخيعود

لمعابهاقاموقد،0091عامإلىوترجمتهاوقراءتهاالمسماريةبنصوصهاجلجامش!"

Peter)جنسنبيترالمسماريات Jensen)كتابه:فيونشرها

01,Assyrisch-Babylonische Mythen and Epen

باولبهقامهدكان.مماذاكالرائدعملهإنجازفياستعانقدجنسنبشِروكان

النصوصكلجمعحينم1918وعامأم884عاميفي(PaulHaupt)هاوتجما

املحمة1ألواحمنحينذأكالمكتضَفةالكِسرعلىمدونةكاشاالتيالمسماريهَ

محاولتهدنِىجنسنبيترأعدّهالذيالنصأنإلىهناالإشارةمنبدولا".جلجامشن

رأىالذيهو11الوسيطالبابلىِالعصرروأيةأي،القياسيةالروايةعلىاقتصرتلك،

جنسنبيتركتابنشرمنسنتينوبعدسين-لِقي-أُنِّني.دونهاقدكانالتي"المنبع

11الملوكعلىامتفوق1للملحمةالقديمةالبابليةالروايهَمنالكبيرهَالكِسرأولىنُشرت

اللاحقة.السنواتفيأخرىكِسروتبعتها

جلجامش!11،املحمة1لألواحالمسماريةالنصوصأجزاءجمعفيالثانيةالمحاولة

بيترقبلمنالأولىالمحاولةإنجازبعداكتُشفتالتيالكِسرنصوصضمنهاومن

(Campbellطومبسونكامبلالبريطانيوالمسمارياتالاَثارلمعابهاقام،جنسن

(Thompsonالروايةبنصوصاستعأنمنأولطومبسونوكان.أم039عامفي

كانماثهلالذيالمسماريالنصلتحريرالصِاسيةالروايةنصوصمعالقديمهَالبابلية

ماأكمل،حينهفِى،النصذلكواعتُبر.الولمحتذلكلغايةوكِسرألواحمنمُكتشفاً

:الموسومكتابهفيطومبسونونضره،للملحمةيكونأنيمكن

teration, and Notes5.اThe Epic of Gilgamish: Text, Tran

أُنجزتالتيوالدراساتالترجماتمنللعديدأساساهذاطومبسونعملاتخذوقد

مناكتُمنَحفماأنالرغموعلى.العشرينالقرنمناللاحقةالعقودفيالملحمةعن

متناولفيكِسرمنمتوفراًكانمايفوقاليومحئم0391عاممنذالملحمةأجزاء
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النصعلىودراساتهمترجماتهمقصرواالمختصينمنكبيراًعدداًأننجدطومبسون

معرفةمدىعلىسلباًبدورهأثرماوهذا.ذاككتابهفيطومبسونحررهالذي

أجلىومن.الملحمةنصعلىواطّلاعهم،المختصينغيرمنوالقرأء،المهتمينجمهور

الموجهدةوالخرومالثغراتمنالكثيروملءتوسعمنالنصهذأعلىطرأمأتوضيح

القديمةالبابليةالروايهَفمن.م0391عاممنذالمكتشفةالأجزاءأهمهنانوردلمحيه

المَياسية،الروايةأ!امنضورتين.غيرزالتامامنهااثنتان،كبيرةكِسرسح!اأكتُضفت

سواءعديدةكِسرمنهااكتُشف!فقد،الحديثةوالاَشوريةالوسيطةالبابليةبنسخها

وفلسطينوايمار()أوغارلمج!وسوريةالعراقفيالاَثاريهَالموأقعفيالتنقيباتأثناءفي

بلغوقد.لندنفيالبريطانيالمتحفمثلومخازنها،العالميةالمتاحففيأو)مجدو(

كِسرعنعبارةهومنهاعدداًأناتَّضحأنوبعد018،الجديدةالكِسرهذهمجموع

النهائيألمجموعَأصبحبعضهامع!صِسرهابلصقترميمهايمكنمهسممهَقطحمن

كِسرمنلطومبصونمتوفراًكانالذيالعدديتجأوزالعددوهذا،141للكسر

قطععلىالتعرفتمذلكعلىفضلاً.كسرأت801بحدوفىكانإذالقياسيةالروأية

وهد.البرلِطانيالمتحففيالملحمةمنالمتأخرهالبابليةالنسخألواحمنكبيرهَ

نِصوصفيموجوداًكانالذىالنقصإكمالفيكبيربشكلالقحلعهذهساعدت

الملحمة.ألوأحمنوالثامن،الثالث،الثافىِ:الألواح

كامبلحررهالذيالنصعلىوالإضافاتالاكتشافاتتلككلبعد

التيالنصوصمعالسابقةالمسماريهَالنصوصلجمعالثالثةالمحاولةجاءت،طومبسون

عامفي،المحاولةبهذهقاموقد.طومبسونكتابنشربعدعاما96ًطوالاكتُشفت

Andrew)جورجأندروالبريطانيالاَشورياتلمعاأم،999 George).عنوتهيأت

مقارنة،جديدةإضافاتمنلهاتهيأمابقدراكتمالاً،الأكثرهيترجمةالمحاولةهذه
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النصوصبدون،الجديدةترجمتهبنضرجورجأندرووقام.السابقةالترجماتيحميع

:الموسومكتابهفيقراءتها،أوالمسمارية

The Epic of Gilgamesh, A New Translation

أصبحالملحمةنصعلىجورجأندروبهاقامالتيالأخيرةالتنقيحاتضوءوفي

مجموعوأنسطراً،0315يتجاوزجلجامثز"املحمة1نصأسطرمجموعأنوأضحاً

سطراً.154j326بنِنفيمايترأوحعشرالإثنيألواحهامنلوحكلفيالسطور

عشو.والحاديالعاشر،،السادس،الأول:الألوأحهياكتمالاًالملحمةألواحوأكثر

اكتشفتقدجلجا!ق"املحمة1أخماسأربعةيقاربماأناليوميقالأنيمكن

الرغمعلىالنصإلىتضافأن!لحكنالتيالأسطرذلكضمنومنترجمتها،ويمكن

فِىفيهاوردتالتيالمقاطعتكرارمنممكنةمعرفتهاولكن،مفقودهَكونهامن

من،ألاَنحئ،المفقودهالسطورحصريمكنوهكذا.الملحمةمنأخرىمواضع

المفمَودةالسطورهذهإلىوالتوصلسطرًاً.وسبعينوخمسةمئةبخمسالملحمةنص

المستمَبل.فيستتمالتيالآثاريةللاكتشافاتمتروك

ألاكتمالمنالدرجةهذهعلى"جلجامشاملحمة1نصأصبحأنبعد

فيالأكديةباللغةالمدونةالأدبيةالنصوصدرأسةفيالكبيرالتطوروبعد،والوضوح

فيالأدبيالنصهذاموقعلِعرفأنممكناًأضحىالقدمِمة،الرافدينبلادحضارة

بهذهالمدونهَالأدبيةالنصوصالأكديةباللغهَالمختصونقسّمفقد.الحضارةتلكأدب

عاشرأًباباًوتركوأرئيسيهَأبوأبتسعةإلىالحاضرالوقتحئاكتشافهاتماليَاللغة

الصلوات،الترانيم،الروائيةالأعمال:هىِالسعةالأبوأبوهذه.المتفرلمحةللنصوص

أدب،الحكمةأدب،والمناظرأتالحوارات،الأدبيةالرسائل،المرأثي،وألابتهالات

املحمة1وتأتي.السياسيةوالدعأيةوالهجاءالهزلوأدبوالسحر،الطقوس

ثانويةأبوأبأربعهَإلىبدورهاتقسمالتيالروائيةالأعمالنصوصضمن"جلجامثر

هي:الأربعةالثانويةالأدبيةالأبوأبوهذه.المتفرقةالروأئيةالنصوصمنمجموعةمع
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الأسطورية.السيرونصوص،الملكيةالملحميةالسيرنصوص،الملاحمالأساطير،

H.)جوتربوكهـ.ص!.المسمارياتلمعااقترحهماوبحسب .G Giiterbock)فُصِلت

باباالأخيرةوأعتبرت،الملكيةالملحميةالسيرنصوصمجموعةعنالملاحممجموعة

عليهاأطلقوقد".جلجامشاملحمة1تضملالروائيةالأعمالمنجديداًثانوياً

"كتاباتأوامسلة"1تعنيأكديةكلمة3!+()قونَروأدب-نَرو"،11اسمجوتربوك

إلىادب-نَرو،ضمنمناعتبراآخرانأدبياننصانوهناك".معلنةقرارأت،معممة

و"سرجونالترال"املك1عنونييحملانالنصانوهذإن"،جلجامشاملحمة1جانجا

فيالأكديةالدولةمؤسص،سرجونالملكحولموضوعهيدوروكلاهما"،الفاتح

وهي:،نصوصعضرةضمنهاصنفتفقدالأكديةالملاحمأما.ؤا.م0732حوالي

11ادد-نرارياملحمة1أ-

11توكلتي-ننورتااملحمه21َ-

حولتدورأنهاويُحتملكبيرلوحمنقطعةمنهااكتُشفتملحمة3-

الثاني.كوريكالزوالكاشيالملك

سيئةبحالةوجدنصهاولكنالوسيطالبأبليالعصرإلىتعودملحمة5-

جدا.

11.أدد-شمَ-إوصراملحمة51-

11.الأولنصرنبوخذاملحمة61-

11.بولاصرنبواملحمة71-

11-مردوخاميلاملحمة81-

11.أورسقوطاملحمة91-

11.أوروكحصاراملحمة01-1
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جلجامشبملحمةاظصةوالبحوثالدواسات

اهتم!ممحطّ"جلجامشاملحمة1أضحتحئالعضرينالقرنانتصفإنما

لمالعالتنبيهكافيةالملحمةمناكتشافهاتحققالتيالأجزاءوكاشاكبير.عالمي

ومثلما.الإغريقيةالملاحمعلىوتقدّمهالرائعالأدبيالعملهذاأهميةإلىالحديث

الفكرلمعافيأخّاذوقعلهاأصبحالقدبملمالعافيجاذبيتهاالملحمةلهذهكاشما

جلجامش!وبطلهاالملحمةهذهأصبحتأنوبعدالحدلمجما.عصرنافيوالأدب

!راءته!علىلمالعاأرجاءشئفِىالناسإقبالوتزايد،عديدةوبحوثلكتبموضوعاً

للملتقىموضوعاًلتكونأختيرت،كثيرةمعاصرةأدبيةأعمالفيمضمونهاواستلهام

الاَشورياتلعلمالسابعالدولي

(laVile rencontre Assyriologique Internationale)
نضرتوقد".وملحمتهاجلجامش1وموضوعهم5891عامباريسفيانعقدالذي

:الموسومالكتابفيالملتقىذلكفيقد!ماالتيالبحوث

0691(.,Gilgameset sa legende, (Paris

لعلمالسابعالدوليالملتقىبحوثقيهنُضرتالذيالكتابتصدّرتلقد

وبحوثكتبمنجلجامشملحمهَعنصدرماكلتشمللمحائمةالآشوريات

القائمةتلكفيأُدرجمامجموعوبلغ.الملتقىذلكانعقادلغايةوترجمأتودراسات

ألاَتي:النحوعلىمجموعأتثلاثإلىقُسّمتمرجعا273ً

الملحمةلألواحالمسماريةالنصوصفيهانشرتالتيالمراجعمجموعةأ-

مرجعاً.64وعددهاوكِصرها،

عنوتاريخيةتحليليةولمجوثدراساتتتضمنالتيالمراجعمجموعة2-

مرجعاً.171وعددهاوبطلها،الملحمة

ملحمةنصترجماتتتضمنالتيبالمراجعخاصةالثالثةالمجموعة3-

واحدةترجمةمنأكثروهناك.لغةعضرةاثنتيوعددهاالحيةاللغاتإلىجلجامش
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للملحمة:منهاكلفيظهرت

ترجمة.13:الألمانية-

رجمات.ت7:الإنجليزية-

.ترجمتان:الإيطالية-

وأحدة.ترجمة:التضيكية-

.واحدةترجمة:الجورجية-

.ترجمتان:الدأنماركية-

.ترجمتان:سيةالرو-

.واحدةترجمة:السويدية-

.وا!دةترجمة:العبرية-

.ترجمات4:الفرنسية-

.واحدةترجض:الفنلندية-

.ترجمات3:الهولندية-

لعلمالدوليالملتقىانعقادبعدصدرتالتيالمراجعتتبعأمكنناوقد

علىمرجعاًوعشرينستةأضافمماالحأضرالوقتلغأيهَأم589عامفيالاَشوريات

اللغةفيأمامرجعاً.992أصبحكلهاالمرأجعمجموعأنيعنيوهذااسسابقة،االقائمة

الحديثة،الأجنبيةاللغاتمنترجماتفيإلا"جلجامشاملحمة1تظهرفلمالعربية

القومي،تراثنافيبارزاًمعلماً!دثلالملحمةهذهلأنفقطليسلهيؤسفأمروهو

تنتمياناللغتانفهاتان.والعربيةالأكديةاللغتينبينفيماالوثيقةللصلةأيضاًولكن

.والمفرداتوالقوأعدالخصائصمنالكثيرفيوتضتركانواحدةلغويةعائلةإلى

كان،الأكديالمسماريالنصمن،للملحمةالمباشرةالعربيةالترجمةأنيعنيوهذأ
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وتقدمورو!هالقديمالنصبنيةنقلفيكفاءةالترجماتأكثرتكونأنلهايمكن

بينتوصلطريقةوأصدقبأفضلالأصليالنصبهايزخرالتيوالصورالتعابير

نقللىلاهناالملاحظةهذهنوردإذإننأالمعاصر.والقارئالشأنالرفيعالمؤلَّفِالأدبي

الأعماللهذهكانحيث"،جلجامشاملحمة1عنالعربيةباللغةصدرماشأنمن

وكانلطروحاتها.واستيعابهالملحمةهذهعلىالعربيالقارئإطلاعفيالمهمدووها

لإنجارْالطريقلنامهدتأنهاعلىفضلاًأيضاًالعلميةأهميتهاالأعمالتلكلبعض

يتضمنهاالتيالترجمةوهي،جلجامشلملحمةالأكديللنصالأولىالجزبيةالترجمة

.الكتابهذا

علىإعتما!همارغم"،جلجامشاملحمة1لنصعربيتينترجمتينأهمإن

سعيدساميالدكتوروترجمةباقرطهالراحلالأستاذترجمةهماالأ-وروبية،اللغات

بشيرالمرحوممعبالاشتراكقدم،قدباقرطهالأستاذكانأن-فبعدالأحمد.

نقلاًوكا!مام؟،)6O591سومر،مجلةفيللملحمةالأولىالعربيةالترجمةفرنسيسى،

Alexander)هايدلالكسندرنشرهاالتيالإنجليزية،الترجمةعنحرفيا Heidelللنص-)

:الموسومكتابهالأكديَ-في-

,TheGilgmesh Epic and Old Testament Parallels

9491(.,Chicago)

ملحمةعنوأنهمستقلكتابفيأخرىعربيةترجمةبتقديمأم619عامفيقام

الترجمةومنآنذاكمنشورةكا!ماالتيالأكديةالنصوصمنفيهااستفادجلجآ!ثَ!

الظبعةفي.ول.-(Speiser)سبايزرنشرهاقدكانأخرىإنجليزيةوترجمةالسابقة

:كتابمنالأولى

,AncientNear Eastern Texts Relating to the Old Testament, (Princeton

0591(

أربعٌكانتجبتا!ق!مةباقرطهكتابمنطبعاتعدةوصدرت

إلىويعودللملحمةترجمتهيُنقّحجديدةطبعةكلفيوكان،حياتهأثناءفيمنها

استعانتهإلىأشارالرابعةالظبعةوفي.الجديدةالمراجعمنويستفيدالأكديةالنصوص
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W.)زودنفونالألمانيالمسمارياتلمعاطورهاالتيالألمانيةبالترجمة von Soden)

A.)أ.شوتترجمةعن Schott،)الموسومالكتابفيودلكالأخير،وفاةبعد:

Das Gilgamesh- Epos neu ubersetzt and mit Anmerkungen versehen von

5891(,A.Schott, (Stuttgart

جلجامش،.مملحمةالأولىمعرفتنافيكبيرفضلهذهباقرطهلترجمةوكان

وبنيتهالنصلروحفهمهعلىفضلاًالمعقد-النصتقديمفيالرائعلأسلوبهوكان

يوماًقراءتهاعلىالإقبالوتزايدلتداولهاالعربالقراءتشويقفيكبيرأثر-الأصلية

ترجمةتقد!بمعلىيعملأنحينها،فيباقر،طهللأستاذمتاحاًيكنلموإذيوم.بعد

نأ،طلابهمنوجُلّه،بعدهالذيبالجيلحرياًكانفقدالأكدىللنصكاملةمباشرة

بل،بذلكالقيامعلىالقدرةالجيللهذاتكنلمللأسفولكن.العملبهذأيقوم

النصمنكا!مابأقرطهترجمةأن،اليومإلىيظنونالمختصينمعظمأنالأسوأ

للملحمة.جديدةترجمةلتقديمحاجةلاوبالتاليالمسماري

:الموسومكتابهفينشرهاالتيالأحمدسعيدساميالدكتورترجمةأما

الأكديةالمقاطعأصواتتضمنتفقدأم(489)بيروت،جلجا!ق،!مة

كامبلنشرهاالتيالإنجليزيةوالترجمةالمقاطعأصواتعننقلاًالعربيةوالترجمة

طرأالذيالكبيرالتطوروإلىإلمِهاالإشأرةسبقتوقدc)0391(عامفيطومبسون

العملذلكصدورتلتالتيوالدرأساتالمكتشفاتبفضلالملحمةنصعلى

كان.!داتحددتالأحمدسعيدساميالدكتورترجمةأنمنالرغموعلى.القديم

أضافهاالتياللغويةالشرو!اتبفضلفائدةأكثرأصبحتفإنها،نضرهقدطومبسون

الأكدية.اللغويةللمفرداتالكتابفيالأحمدالدكتور
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الملحمةخلاصة

فيهاتوخّيناجلجامشلملحمةالأكديللنصترجمةالكتابهذايتضمن

علىالحرصمعالأصلمِةالأدبيةوصيغتهوبنيتهالنصروحعلىوالمحافظةالدقة

.ممضمونبينةعلىالكريمالقارئيكونوحئ.وواضحةسليمةعربيةبلغةتقديمها

النصمنمباشرةترجمةكونهعلىالكتابهذ!فيأهميتهتقتصرلاالذي،النص

العربية،بأللغةالاَنحئيقدمللملحمةنصأكمللكونهوإنمأفحسبالمسماري

عشر:الاثنيألوأحهابحسبالملحمةتقدمهاالتيللروايةخلاصةهنانقدم

وأنكيدوجلإمش،،أوووك:الأولاللوج

وصف!وتوردوالإعمار،المعرفةفِىوتفوقهجلجامشبتمجيدالملحمةتبتدممئى

إلىثانيةالنصيعودثمومعابدها.لأسوارهاوصفمعلهاوتمجيداًأوروكلمدينة

والإقدأم.الشجاعةفيالملوكسائرعلىوتفوقه.ممزأياهوالتغنّيجلجامشعلىالثناء

الوصولأجلمنالصعابوخوضهجلجامشمغامراتإلىالإشارةالنصفيوترد

صلا!يةعلىالملحمةوتؤكدالخلود.عنبحثهفي،الطوفانقصةبطلاوتا-نيشة،إلى

علىالنصيأتيثم.بالقوةوتمتّعهالعأليةوالعقليةالبدنيةولياقتهللملوكيةجلجامش

والأعمالالحروبفيلهموإرهاقهأوروكأهلعلىجلجامشحكموطأةذكر

آنو.،الآلهةمجمعوكبير،أوروكإلهإلىوجهوهاالتيبالشكوىضجّوأحئالكثيرة

التي،ننخرساك-الأمالإلهةلَفعلوكذلك،أوروكأهللشكوىآنوالإلهيستمع

لجلجامش!مضاهٍندِّخلقفيالناسرغبةأرورووتحقأرورو.بلقبهاالملحمةتذكرها

الطينمن-الأمالإلهةخلقتهالذيأنكيدوهوالندّذلكوكان.والبأسالقوةفي

وخصلهطويلاًرأسهشعرويكون،جسمهالشعريكسوالذيالمتوحّشبهيئةليكون

والحيواناتالجبلإله،سموقانملابسمثلوملابسه،الحقلسنابلمثلمتطايره
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يأكلالظباءمعويعيشالبشرأوالمدنيعرفلامتوحشاًأنكيدوويكون.الوحشية

أحديضاهدالأيامأحدوفي.المياهموردعلىالوحوشمعويتزاحمالحشائش

الثاني،واليومالأولاليومفيخلسة.ممرأقبتهويأخذالمياهموردعندأنكيدوالصيادين

معوبفرّصاربالصيادأنكيدويضاهدوحين.الثالثاليومفييواجههلكنه

أوكارها.إلىالوحودق

أوعبهأنكيدوأنوكيفلأنكيدومشاهدتهبخبرأبيهبإبلاغالصياديقوم

الوحشيةللحيواناتوتخليصهللفخاخوتخريبهالكمائنلحفربردمهالصيدمنوحرمه

بخبروإبلاغهأوروكمدينةفيجلجامشإلىبالذّهابإبنهالأبفينصحمنها.

كخة،الملحمة)لَسميهافاتنةأمرأةمعهسيبعثجلجامش!إ!إلىويضيرأنكيدو،

أيضاًمعانيهاومنمؤ!ما،علمإسموتُستعملافاتنة"1تعنيأكديةكلمةوهي

إلىويُصتدرجالوحوشمنهفتنفرمعاشرتهاعلىوتغريهبأنكيدولتوقعالغاوية"(11

نأإذ،الأببهأشارما.ممثلالأموروتجريأبيهبنصيحةالصياديعمل.المدينة

ينزلوبت.أوروكإلىوتستدرجهأن!صدولتُغويكخةمعهيبدثجلجامش

منهاالتقرّبعلىإغرائهفيكخةتنجحالوحوشمعالماءموودإلىأن!جدو

.ليالٍوسبعأيامستةلمدةومعاشرتها

بهااللحاؤالمجاولو!!امنه،وتفرّمعهاعاشالتيوالو!وشالظباءتُنكرهذلكبعد

فقدهاالتيالجسديةالطاقةعنوعوضاًمجارأتها.علىقادراًيعودولارجلاهتخذله

التيكخةإلىأنكيدوويعود.الحكمةويمتلكالعقليةالطاقةعندهتتطووأنكيدو

الذهابويقررطلبهاعلىفيوافق،جلجامشليقابلأوروكإلىمرافقتهامنهتطلب

جلجامش.ليتحدىأوروكإلى
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11أنقأسهأخذتقتراجع،الم1وأنكيدوكخة)1(:رقمصورة

.17السطر،الرابعالعمود،الأولاللوحجلجامث!،ملحمة

المياهموردوأنكيدو-عندكخةلقاءيصورتخيلىرسم

أنكيدومعهامصطحبةأوروكمدينةإلىطريقهافيكخةتكونوحينما

عليهيسقطالسماءنجومبينهننجمأأنخلاصتهحلماًمنامهفيجلجامشيرى
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حصلأوروكأهلويتجمّع.لثقلهذلكعنعاجزاًنفسهيجدتحريكهيحاولوحين

ثمعليهيحنو،امرأةٍمثل،نفسهوجلجامشصغير،طفلكأنهقدميهويقبّلونالنجم

أمهإلىالحلمهذاجلجامشيرويوحين.لهمساوياًتجعلهالتيأمهقدميعنديضعه

وينقذقوياًيكونلهرفيقهوشاهدهالذيالنجمأنوتخبرهلهتفسّرهننسونالإلهة

ويرىلها.يتعرّضالتيالمخاطرمنمراراًجلجامش!سينقذوأنهالخطر،عندالصديق

متجمّعونوالناسأوروكمدينةفيمطروحةفأساًفيهيشاهدثانياًحلماًجلجامش

لجلجا!ثن.كفئاًتجعلهاالتيأمهقدميعندووضعهاالفأسهذهبرفعويقومحولها،

رجلإلىترمزالفأسأنوتخبرهلجلجامشالحلمننسونالإلهةتُفسّرأخرىمرة

نأفيرغبتهعنجلجامشيعبّرهناالخطر.عندالصديقينقذقويأًرفيقاًسيكون

تخبركخةأنإلىبالإشأرةالأولاللوحوينتهي.المضورةلهيُخلصصديقلهيكون

علاقتهما.ويوأصلانجلجامشعنأنكيدو

وأنكيدوجلجامشلقاء:الثافياللوج

القياسيةالروايةمنالثانياللوحفيالموجودالكبيرالنقصمنالرعمعلى

بواسطةكأملممبهبشكلاللوحمضمونعلىالتعرفتمّجلجامش!،لملحمة

اللوحنسختاوهماأمريكا،فيوييلبنسلفانياجامعتيقبلمناقتُنيتااللتينالنسختين

القد!دة.البابليةالروايةمننفسه

الإلهةلهوفسّرتهمامنامهفيجلجامشرآهمااللذينالحلمينروايةشَكرر

مواصلةبعدأنكيدوأنليرويالنصويستمر.الأولاللوحفيوردتمثلماننسون

إلىمعهاللذهابكخةتدعوهوعندئذٍفيها،نشأالتيالبريةينسىلشمخةمعاشرته

وعندهالدعوتها،أنكيدوفيستجيبوعملاً.مكاناًلهيجدأنيمكنهحيمساأوروك

وهمحولهالرعاةفيجتمع،للرعاةنحيّمإلىبيدهادهولَقوعندهامنبثوبتكسوه
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حينماولكن.قوتهتفوقإلىويشيرونجلجامشوبينبينهالشبهعنيتهامسون

يعرفيكنلمفهو،حيرىنظرهعينيهمنوتطلّيرتبكوالجعةالخبزلهيقدمون

والشربالأكلبأهميةبإرشادهكخةوتقوم.الجعةيضربأوالخبزيأكلكيف

ويحتسييشبعحئفيأكلالبلاد.قسمةالجعةوأنالحياةضرورةالخبزأنوتخبره

شعربتنسيقالحلاقويقومبالغناء.ويأخذينتضيحئالجعةمنكبيرةأقداحسبعة

ويلتقط،المحاربينمثلفيبدوجديدةملابسأنكيدوويرتديبالزشما.ويطيبهأنكيدو

أولئككانفحينما.وقطعانهمالمسنّينالرعاةحمايةويتولىالأسود،ليقاتلسلاحه

.السباعويطاردالذئابيهشصاحياًيبقىأنكيدوكانالمساءفيينامونالرعاة

فيهاتقامأوروكفيعرسحفلةإلىالأشخاصأحديدعىالأيامأحدفي

الضخصذلكيلمحثهخةبصحبةيستمتعأنكيدوكانوحينما.كبيرةوليمة

وليمةإلىدعيقدبأنهأنكيدوالشخصذلكيخبر.خبرهتعرفأنمنهافيطلب

علىغضبهيثيربأمرأيضاًويخبرهالضهية،بالأطعمةالاحتفالمنضدةوسيجهزعرس

ويعاشرهاأولاًالعروسبرقعسيرفعالذيهوجلجامشأنلهيقولإذجلجامش

إثرعلىالسريّ.حبلهقُطحأنمنذلجلجامشتقررمقدّسحقٌهذاوأنّالعريصقبل

يتهامسونحولهالناسفيتجمّعثهخة،تتبعهويدخلهاأوروكإلىأنكيدويتو!هذلك

إلىويتوصّلونعظماً،وأخضنطولاًأقصرولكنهجلجامش!بنيةمعبنيتهتشابهعن

أوروكفِىزواجحفلهناكيكنلمو.الوحوشحليبورضعالبريةفينَضأمنأنه

العيدمراسمأما.المدينةفيلجلجامشنابوجودالفرحويعمّ.المعتادةالأعيادولكنها

جلجلمشدخولفتتضمنإليها،أنكيدودخلحين،أوروكفيبهيُحتفلكانالذي

والجنسالحبإلهاتمنوهياشخارا،بألإلهةللاقترانالمساءفي"الأعراسابيت1إلى

للإلهزوجةأعتبرتصماسورية!نِىالفراتمنطقةفيمعروفةكا!ماوعبافىتهأ

.دجان
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دخولمنويمنعهجلجامشعلىالطريقليقطعأنكيدويتقدمالمساءيحلوحين

يتواجهحينسيحدثماليشاهدواأوروكسكانحولهويتجمهر"،الأعراسابيت1

.الندّان

يسدّ"الأعراسابيت1إلىبالدخولجلجامشفيهايهمّالتياللحظةفي

.الشارعفيبالأيديويتضابكانالبظلينبينالصّراعفينشبالباببقدمهأنكيدو

ويظلق.غضبهويهدأواحدةركبةعلىويجثوالقتالعنيتوقفجلجامشلكن

بينعتبحديمساويبدألجلجامش.والولاءالتمجيدعباراتجانبهمنأنكيدو

لرغباتهوانقيادهجلجامشأفعالسبحبعنأنكيدويتساءلإذوجلجامش،أنكيدو

وقعاًأنكيدوكلاميجدشهدتها.أنللبلاديسبقلممأثرةإنجازبضرورةعليهويشير

جلجامشيأخذعندها.حميمةصداقةبينهماويقيمانفيتعانقانجلجامشعندحسناً

مايبدو.علىصداقتهما،تباركالتيننسونالإلهةإلىويقدمهأنكيدوالجديدصديقه

فيعاشوأنهأقاربأوأهلبلاوحيدأنهوكيفأنكيدوعنننسونتتكلموحينما

قواهوتنهاربالبكاءفيجهشأنكيدولدىالشجونحديثهايثيرلهإخوةولاالبرية

وجلجامشبعضهمابأيديفيأخذانلهجلجامشصداقةفيعزاءهويجد،الحزنمن

نأأنكيدوعلىيقترحجلجامشإنثم.أحزانهعنمعهبحديثهصديقهعنيصرّي

غابةعلىحارساًأنليلالإلهوضعهالذيخمباباالمخيفالوحشلمقاتلةمعاًيذهبا

الأرز.أشجار

يعيشكانمنذخمباباعنيعرفه.مماويخبرهجلجامش.ممقترحأنكيدويفاجأ

تعادللمسافةتمتدأنكيدو،حدلمجمابحمسبالأرز،أشجارفغابة.الو!وشمعالبريةفي

صوتهأنكيدويشبّهالذي،المرعبالوحشخمبابا،ويسكنهاكيلومترمئةثلاث

رغبةوراءالحكمةعنأن!جدوويتساءل.بالموتونَفَسهباللهبوكلامهبألطوفان

بعضحئقتالهعلىيقدرلاالذيخمباباومقاتلةالأرزغابةإلىبالذهابجلجامش

يثيرضعفمنعليهبداماعلىويعاتبهأنكيدوكلامجلجامش!يستهجن.الاَلهة

ويذكّرههواء"،مجرديفعلونهماوكل،معدودة"أيامهمفالبشرصديقهعنداليأس
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الرجالويرعبالسباعيخيفوكانالبريةفيعاشالذيالقويالضخصبأنه

منهمويطلبانالحدافىينمضاغلإلىالصديقانويذهب.لمرافقتهيدعوهثمالأشداء،

فيليحملانهاقويةوخناجرثقيلةوفؤوسكبيرةبلطاتمناللازمةالأسلحةصنع

الأرز.غابةإلىرحلتهما

فيأوروكسكانلمجمعأنكيدومعالخطرةبرحلتهجلجامشيضرعأنقبل

عزمهعنالمدينةلضيوخالتحدثفيويبدألهم،مواجهاًعرشهعلىويجلسالشارع

سليلأنتعرفكلهاالبلادليجعلعليهوالانتصارالأرزغابةفيخمبابامقاتلة

احماًلنفسهويقيمالأرزأخشاببقطعسيقومأنهويبلغهم،الأقوىهوأوروك

خمبابامعالمعركةخوضعلىبإقدإمهويخبرهمأوروكشبابيخاطبثمخالداً.

مغامرتهمنعودتهحينثانيةبلقائهمتمنياتهويبديرحلتهفيلهمباركتهمويطلب

السنةرأساحتفالاتبتوسيعجينذاكسيقومأنهويعدهم،أوروكإلىتلك

يعرفونالذينوشبابهاالمدينةشيوخعلىمضورتهيعرضأنكيدولكنومضاعفتها.

بالتجذيرحديثهويختغ،عزمهعنجلجامشيثنواأنمنهمويطلب،القتالمخاطر

الذهاببعدمجلجامشعلىويضيرونالشيوخفينهض.وخطورتهخمباباقوةمن

يسمعوعندما.عنهيتحدثمايفهملاشاباًيزللمبأنهويذكّرونهخمبابا،وموأجهة

.الشيوخكلاممنويسخرضاحكاًأنكيدوإلىينظركلامهمجلجامش

11الأرؤاغابة1إلىللذهابالتحفعر:الثالثاللوح

فيهيتمنونجلجامشإلىأوروكشيوخيوجههبكلامالثالثاللوحيبتدئ

بعيديكونإ!عليهيتوجمماوإ!دافقطقوتهعلىيعتمدألاويوصونهسالماً،عودته

غابةإلىالطريقيعرفلأنهالمقدمةفييسيرأنكيدويجعلأنمنهولِطلبونالنظر،

ثمسللاً.إليهمسيعيدهوأنهالقتالفيوتجربةخبرةذوأنكيدوأنلهموضحينالأرز،
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ويطلب.جلجامشالملكبحمايةويوصونهأنكيدوإلىبكلامهمالشيوخيتوجه

ننسونالإلهةمعبد"أي-برال-ماخ"،معبدإلىيرافقهأنأنكيدومنجلجامش

عنأياهامبلغاًننسونالإلهةجلجامشيخاطبالمعبدوفيبركاتها.علىليحصلوا

تستمعوحمايتها.مباركتهاإلىحاجتهوعنومقاتلتهخمباباعرينإلىالذهابعزمه

السدر.مماءلتستحمّمراتسبعالحمامإلىوتدخلجلجامش!لخطاببحزنننسون

رأسها.علىالتاجوتضعصدرهأ،علىبجوهرةوتتزينفخماً،ردأءًوتلبسوالغار

وتخاطبهثهنز-الشمصللإلهمبخرةتشعلصماالسطحإلىالسلّمننسونوترتقي

يُسبغكيلشمشوتتضرع،جلجامشروحيعتريالذيالقلقهذاعنمتسائلة

ننسونوتناشدخمبابا.معقتالهفيويعينهالخطرةرحلتهطوالجلجامشعلىحمايته

ننسونوتنهي.لجلجامنزالحمايةبتوفيرزوجهاتذكّرأنثهش!،زوجةآيه،الإلهة

إنهأثم.بهآيهالإلهةوبعنايةلهالاَخرينالآلههَبخدمةثهش!يحظىأنبالتمنيتضرعها

بأنهأياهمذكّرةوت!ظّمهإليها،أنكيدووتدعوالسطحمنوشَزلالمبخرةتطفئ

منها،جلجامش.نحزلةيكوناللحظةتلكمنولكنههيولدتهالذيبالابنليص

لجلحامش.أخاًوصيرورتهلهتبنيهاوتعلنأنكيدو،رفبةعلىحرزبتعليقوتقوم

فيفعلهعليهمايتوجمط.مماوأنكيدوجلجامش!منكلاًننسونترشدذلكوبعد

المناسبة.الدينيةوالشعائرالطمَوسبإنجازالصديقانويقومرحلتهما.

الخاصةتوجيهاتهبإعطاءجلجامش!يقومالثالثاللوحمنالأخيرالجزءفي

للضبابيسمحواألاالضباطويأمر،غيابهمدةطوالأوروكفيالحكمشؤونبتسيير

أمامالضباطيقفالضعفاء.نصرهفيالقضاءيكونوأنالشارعفيبالتجمع

ويعود.توديعهعلىمقبلينبحشودهمالفتيانويركض،السلامةلهمتمنينجلجامش!

ألاستعانةوبضرورةفقطقوتهعلىالاعتمادبعدمجلجامشتذكيرإلىالضباط

سا-لماًيعيدهأنعليهوأنعهدتهفيالملكأنأخرىمرةأنكيدوويذكّرونبأنكيدو.
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بهذهالقيامعلىعزمهعنجلجامشلثنيأخيرة.ممحاولةيقومأنكيدونجدهنالهم.

عنللتراجعمستعدغيرجلجامشأنيجد!ينولكنهبالمخاطر.المحفوفةالرحلة

رحلت!فيبإقدامالمضيعلىجلجامشويشجعخطابهبتغييريفومعليهعزمماتنفيذ

.الخطرةرحلتهمافيويمضيانصلوأتهماالصديقانويمَيم.لهعونهعلىوألاعتماد

11الأوؤاغابة1إلىوأنكيدوجلجامشوحلة:الرابعاللوح

رحلةتفاصيللروايةمخصصجلجامش!"املحمة1منالرابعاللوح

نأالروايةهذهفيويردالأرز.غابةإلىطريقهمافيوهماوأنكيدوجلجامش

مسيرةقطعاثم،طعاموجبةوتناولامضاعفةساعةعشرينمسيرةقطعاالصديفين

س!عةخمسينمسيرةواحديومفيقطعاأنهماأيمخيماً،وأقامامضاعفةساعةثلاثين

فييردمابحمسبالنحو،هذاوعلىتقريباً.كم054مسافةيعادلماوهذأ،مضاعفة

مقوأنكيدوجلجامشيقتربوبهذأ،ونصفشهررحلةالثالثاليومفيتتم،النص

لاستعمالهاالأحلاملَستجلببطقوسٍويقومابئراًليحفراالصديقانويتوقف.الجبال

ولتهيئة.الدقيقونثرجبلقمةإلىالصعودالطقوستلكوتضمل،الطالعمعرفةفي

11،الأحلامإله11بيمابإقامةأنكيدويفومحلماًجلجامشيرىلكيالمناشاالطرف

11البيت11ذلكفيدائرةداخلوفيباباً.لهويثبّت،خيمةعنعبارةكانربماالذي

ويصحرالليلمنتصففيإغفأءتهتنتهيولِغفو.ركبتيهعلىحنكهجلجامشيضع

بأنهالحلمأنكيدوويفسّر.يسقطجبلاًفيهشاهدالذيحلمهتفاصيلأنكيدوليخبر

لهما.حسنةعلامة

خمسجلجامشأحلامتتكررالأولالحلمبهاحدثالتينفسهابالطريقة

وأنهجبلاًجلجامشيشاهدالثانيالحلمففيالاَخر.عنيختلفحلموكل،مرات

منجلجامشبسحبيقومرجلالحلمفييظهرثم.قدماهوتمسكيسقطنفسههو
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قدميه.علىالوقوفعلىويساعده،قلبهفيهدأقربةمنماءًويسقيهالجبلتحت

يربكالثالثوالحلمأيضاً.الحلمهذالمعئتفسيرهفيمتفائلاًأنكيدوويكون

فيالظلامويحلتزلمجروالأرضتصرخالسماءأنفيهيشاهدإذكثيراًجلجامش

تنظفئذلكوبعدالموتويحلاللهبويتعالىالنارتشتعلثم،وميضويظهرالنهار

ويخبرحسنةإشارةأنهعلىأيضاًالحلمهذاأنكيدويفسرالخأمد.الجمرويبقىالنار

الرابعالحلمفيخمبابا.ورؤيةالأرزغابةإلىوصولهماقربمعناهأنجلجامش

فمهمنينبعتَواللهبفوقهمايحلقالسماءفيالرعد"اطائر1جلجامشيشاهد

وتفسير.جلجامشبيديأخذالهيئةغريبرجلهنأكوكان.أنفاسهيملأوالموت

أنهوإلىلهمارعايتهإلىإشارةالحلموفيكشالإلههوالرجلأنالحلملهذاأنكيدو

خامساًحلماًجلجامشيرىوأخيراًصالحهما.فيعلامةالتاليالصباحفيسيريهما

حينفيالسماءإلىالغبارسحبفترتفعبخوارهالأرضيشقوحشيثورفيهيظهر

يجدماء.قربةمنالماءلهيقدممنيظهرثم،الأمامإلىيتقدم،جلجامشأيأنه،

وليسكشالإلهإلىيرمز"بأنهالوحشيالثورويفسرحسناًفألاًالحلمهذافيأن!جدو

قدمالذيالشَخصأماالخظر.وقتفيسينصرهماثهشأنالحلمودلالةخمبابا،إلى

لجلجامش.الحاميالإلهلوجال-بنداأنكيدو،تفسيربح!سبفهو،جلجامشإلىالماء

على،الأحلامتلكمشاهدةبعد،يصبحانالصديقينأنالنصمنويفهم

علىيسيطرولامتردّيةحالةفييكونجلجامش!ولكنالأرز،غابةمنمقربة

أنكيدوكلماتثهشويسمع.مشجعةبكلماتأزرهمنأنكيدوفيضدّ،دموعه

خمبابالملاقاةالإسراععلىويحثّهماالسماءمنفيخاطبهماجلجامشإلىالموجّهة

يضعخمبابايدعاألامنهمايطلبوكذلك،الغابةإلىليدخلالفرصةإعطاءهوعدم

يطيع.والحمايةالقوةتمنحهمايبدو،على،كانتالتيالسبعهالاتهبدنهعلى

التسربلعلىسوىيلحقلمالذيخمباباويفاجئانلهماكشتوجيهاتالصديقان
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يخورذاكعندوأنكيدو.جلجامشهاجمهحئالسبعالهالاتمنفقطواحدةبهالة

بينيدورالذيالحوارمنيُفهموهناكالرعد.صوتهويرتفعرهيباًخواراًخمبابا

بتشجيعفيقومانموقفهمابخطورةويشعرانحرجةلحظاتيواجهانأنهماالصديقين

المَتال.مواصلةعلىبعضهما

ردخبابامعالمرد:الخامسالوح

غابةعندواقفينوهماوأنكيدوجلجامشبوصفالخامساللوحيبتدئ

تركتحيثالغابة.ممدخلويحدقانالضخمةالأرزأشجارإلىبذهولينظرأنالأرز

أنكيدويتكلمالموقفهذأوفي.الأرضعلىأثراً،وذهابه.ممجيئهخمبابا،أقدأم

يغلبلأنبدلاالاثنينوأنواحدوخمباباأثنانبأنهماأياهومذكراًجلجامشمشجعاً

وحينما.صغيرانشبلانيغلبهأنيمكنالقويالأسدحئأنهيقولمثلاًلهويورد

فمِبادرهمابهما،معرفةعلىيجدأنهخمبابامعلوجهوجهاًنفسيهماالصديقانيجد

إلىخمباباويلتفت.إليهلمجيئهبالحماقةويتّهمهجلجامشفيهيعنّفقاسٍبكلام

يولدلمأنهباعتبارله،أبلاالذيالشخصبأنهويذكّرهبحدّةفيوبّخهأنكيدو

الملحمة،منالأولاللوحفيوردمابحسبأروروالاَلهة-الأمخلقتهوإنمالامرأة

بأنهأنكيدوخمباباويمِّهم.أمحليبيرضعلمالذىاالسلحفاةافقيس1بأنهويصفه

أنهيعلنخمبابأإنثم.الغربِبالمحاربويشبّههلجلجامش،بجلبهالخيانةيقترف

خوفه،عنجلجأمش!يعبّرهناوالنسور.للجوارحلحمهويطعمجلجامشسيذبح

الصمود.علىويحثهضعفمنمنهبداماعلىأنكيدوفيعاتبه

جهةمنوأنكيدووجلجامشجهةمنخمبابابينالمعركةبوأدرتلوح

البيضاءالغيوموتسوّدوالغربيهَالشرقيةلبنانجبالتهتزيتشابكونوحين.أخرى

ريحاًعشرثلاثةخمباباضدفيبعثالصراعفيثهشالإلهيتدخلموتاً.عليهموتمطر

الأعاصيرمنأنواعتسعةمعالعاصفةالأربعالجهاترياحتشملعاصفة
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شلفِىدورهاالرياحفذهولَؤدي.والخبيثةالقارسةوالرياحالمدمرةوالعوأصف

بدنوخمبابايشعروعندما.جلجامشسلاحيصلهذلكأتروعلىخمبأبا،حركة

أنكيدولكن.لهتابعاًيكونأنمقابلفيحياتهعلىليُبقيجلجامشيستعطفأجله

أنكيدوكلامالأخيريسمعوحينخمبابا.لتوسلاتالاستجابةمنجلجامشيحذو

إلمماالمؤديالطريقفيشجرةعلىويعلقهيمسكهأنبإمكانهكانأنهكيفيذكره

جلجامشعندلهيشفعأنمنهيطلبثموالنسور،للجوارحلحمهويطعمالغابة

يسمعأنقبلخمبابايذبحأنجلجامشمنيطلبأنكيدوولكن.حمِأتهعلىليُبقي

كلامخمبابايسمعأنوماعليهما.الآلهةغضبيحلوبالتاليفعلاه.مماأنليلالإله

لإنقاذجلجامشلدىالتدخلأخرىمرةأنكيدوويناشدرأسهيرفعحئأنكيدو

يدركالمرةهذهفيخمبابا.قتلعلىجلجامشأنكيدويحرّضأخرىومرة.حياته

يطولألافيهايتمئالصديقينعلىقاسيةلعنةفيطلقالموتعلىمشرفأنهخمبابا

جلجامش!.سوى،موتهبعدأنكيدو،يدفنحينأحدهنأكيكونوألابهماالعمر

.نحرهإلىخمبابالعنةويردلنصيحتهيستمعأنجلجامش!منأنكيدويطلبعندئذٍ

عنقفيويغرزهحزامهمنخنجرهويسحسبصديقهلنصيحةجلجامش!يستمغ

أنيابالمنمَصرانالصديقانوينتزعخمبايا.رئتيبتمزيقبدورهأنكيدوويقومخمبابا.

الجبرا.علىالغزيرالمطرينهمرنقسهالوقتوفي.غنيمةويأخذانهاخمبابا

انتصارهماتعزيزيقررانخمباباعلىوأنكيدوجلجامش!يتغلبأنبعد

جلجلمشأنكيدوويحثّ.الغابةفيهائمةظلتأليَلخمباباالسبعالهالاتفيلاحقان

ويسحببيدهفأسهجلجامشفيأخذخمبابا.خادمبذبحأخرىضربةتوجيهعلى

حققأنوبعد.بدمهالجدأولفتمتلئالخادمعنقويضربحزامهمنالخنجر

وقطع،للاَلهةالسريالمقامأكتشفوهناكالأرز،غابةفِىسارانتصارهجلجامش

بعدأنه،بقولهجلجامشأنكيدوويخاطب.الأخشابمنهاأنكيدولينتقيالأشجار
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قامتينوعرضقاماتستبارتفاعباباًسيصنعالأرز،غابةمنأشجاراًقطعاأن

طريقعنوينقلهواحدةقطعةبأكملهالبابذلكسيجعلوأنهوأحدة،ذراعوحمك

الإلهويرضىالمدينةأهلسيفرححيثنفرمدينةفيأنليلالإلهمعبدإلىالفراتنهر

أنكيدوويتولىالأرزخش!بعليهيضعانر!مابعملالصديقانيقومعوهكذاأنليل.

"خمبابا.رأسحاملاًجلجامشيقففيماالر!اعلىالدفةقياده

!باباالوحش!:)2(رقمصورة

11خمباباالمتوحشهوالطصفةانقضاض11

من/كسرةالخامساللوحجلجامش!،ملحمة

.،/السطرحرملتل

عليهتظهربالقالبمصنوعفخارىلوح

بأبلىفنانتصورهمابحسبخمباباصورة

القدهـيم.البابلىالعصرإلىاللوحتاريخيعود،قديم

السطء11ثووومقتلعشتاومعجلجامشخلاف:الطدساللوح

11جلجامشاملحمة1منالسادساللوحنصفيلَردالتيالحوادثأنيبدو

وانتصارهماالأرزغابةإلىرحلتهمامنالصديقينعودهبعدأوروكمدينةفيتجري

قفاهعلىشعرهويرسلمعكّاته،وينظفالمتسخشعرهجلجامشيغسلخمبابا.على
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رأسه.علىتاجهيضعثمموشحةبعباءةويكتسينظيفةبثيابالمتسّخةثيابهويبدّل

إلىإشارةهذاوفيلها.زوجاًليكونوتدعوهإعجاببنظرةعشتارالإلهةترمقههنا

(الأرواحلم)عاالسفليلمالعاإلىتموززوجهاانتقال"11بسبحبأرملةعشتاركون

عروضاًجلجامشإلىعضتاروتقدم.لمالعاذلكآلهةإلىانضمامهبعدفيهوبقائه

اللازوودمنعربةمنحهالعروضتلكومنمنها.بالزواجوإقناعهلإغرائهسخية

منمقدمتها(أعلىبهايُقصد)ربماوقرونها"11الذهبمنوعجلاتهاوالذهب

إلىجلجامشعضتاروتدعو.الضخمةوالبغالالأسودالعربةهذهوتجرّ.الكهرمان

ستقبّلالبيتفىاخلإلىيخطوحينأنهوتخبرهالطيّب،السدرعبقوسطبيتهادخول

أمامه.والأمراءالبلاطورجالالملوكوسيركع،قدميهوالعتباتالبيتعضادات

توائم،يلدننعجاتهوأنثلاثاًستلدعنزاتهأنبها،زواجهلحافيأيضأً،وتعده

لكن.أخرىوعوداًذلكإلىوتضيف،البغالأقوىحملهفيسيفوؤاحمارهوأن

الصابقونعشاقهاأوأزواجهالهتعرّضمابسبحبالمغريعرضهايرفضجلجامش!

وأدىالسفليلمالعاإلىإرسالهفيتسببتالذيتموزرأسهموعلى،كوارثمن

إشلَّنوالبستانيكانعضتارعشقتهممنوآخر.عليهالصنويةالماَتمإقامةإلىذلك

صدّها.حينقزمإلىحولتهالذىِ

لمصاوئها.وكضفاًلهاإهانةعشتارعرضعلىجلجامشجوابيمثّل

آنو.الإلهإلىجلجامش!لتضكوالسماءإلىوتصعدشديدأًغضباًالإلهةتلكفتغضب

مثالبهايعدّدأنفاستحقّتجلجامشأغاظتالتيهيأنهالهاوبيّنآنوأنّبهاوحين

وتهدد.مقرّهفيجلجامشبواسطت!لتقتلالسماء"اثور1تسليمهاوتطلبتقتنعلم

11الصفليلمالعا11بواباتبتحطيمستقومالسماء"اثور1علىتحضللمإذابأنهاعضتار

نأبعدالأوض.علىعدداًالأحياءيفوقونالأمواتوتجعلالموتىأرواحولطلق

شتجيبه،سنواتلبميكفيانوتبناًقضاًتهيّئأنمنهايطلبتهديدهاآنويصمع
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فتنزلهالسماء"اثور1قيادانويسلمهاحينئذٍمسبقاً.ذلكفعلتقدأنهاعضتار

تيبسإذ،الكوارثتبدأأوروكإلماالسماء"ثوراوبوصول.أوروكإلىعضتار

نإوماالنهر.فيالمياهمنسوبوينخفضالأهواروتجفالقصبوأجماتالأشجار

وفيرجل،مئةفيهاسقطالأرضفيحفرةانفتحتحئالأولنخيرهالثورنخر

الثالثةللمرةينخروعندمارجل.مئتافيهاسقطأخرىحفرةانفتحتالثانيالنخير

مقالثورو!دسكالحفرةمنسمالكنه،وسطهحئأنكيدوفيهايسقطحفرةتنفتح

علىأنكيدويصمم.بذيلهويضربهأنكيدوبوجهروالهالسماء""ثوريقذف.قرنيه

الكائنذلكعلىسيسيطرأنهجلجامشأنكيدوويبلّغالسماء"اثور1مقاومة

سكينه،يغرزإنجلجامشعلىمؤخرتهْوأنفوققدمهووضعبذيلهبالإمساك

الصديقانذبحالطريقةبهذه.الذبحوموضعالقرنينقاعدةبينفما،القصابين.ممهارة

وجلساثهشللإلهوسجداالشمسإمامليا1ًورفعاهقلبهوأخرجاالصماء""ثور

ليسترلمجا.
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)3(رقمصورة

السماء"اثوريصارعانوأنكيدوجلجامش

وجرةانفعحتاكلثنخيرهاعند1

11وسطهحتىأنكيدوفيهاسقظ

123-124.الأسطر:،السادساللوح،جلجامشملحمة

وأنكيدو،جلجامشعلىالسماء"اثورهجوميصورتخيلىرسم

الثوريطعنوجلجامش،الأرضعلىساقطاًأنكيدوفيهويبدو

صارخةأوروكأسوارعلىتنطبالثورحلّماعشتارشَماهدحين

ثهرافخذفيقطعصراخهاأنكيدويسمعالسماء".ثورقتلبيهزأالذىاجلجامش1

ويعلّقبالثورفعلمثلمابهمافسيفعلبهاأمسكإنبأنهوينذرهابهويرميهاالسماء"

يجمعالسماء"اثور1علىمناحةتقيمعشتاركانتوبينماذراعها.علىأمعاءه

إلىزيتاًملئااللذينالثورقرنيحجميذهلهمالذينوالصناعالحدادينجلجامش

يغسلوأخيراً.جلجامشغرفةفيعُلّقاثملجلجامش،الراعيالإلهلوجال-بندإ،

شوارعفيالأيديمتماسكيويسيرأنالفراتنهرفيأيديهماوأنكيدوجلجامش
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فيبالنصرأحتفالاًجلجامشيقيمالمساءوفي.الناسحشودوسطأوروكمدينة

.رقادهمنصحوهعندبهصديقهأخبرحلماًأنكيدورأىالناسناموحينما،قصره

واحتضاوهفأنكيدومر:السابعاللوح

أنكيدو.يخصفيمامأساوياًمنحىالحوأدثتأخذالسابعاللوحبدايةمع

اجتماعا،جلجامشيخبرمابحسبفيه،رأىالذيالحلممعأنكيدومأساةوتبدأ

يجبأنهأنليلالإلهانويبلّغالاجتماعهذاوفيوسش.أيا،أنليل،آنو،الكبارللاَلهة

السماء11اثور1بمَتلقيامهمابسببأنكيدو،أوجلجامشالصديقينأحديموتأن

نأثهشالإلهيحاول.جلجامشوليصأنكيدويموتأنأنليلفيختارو"خمبابا".

كانو"خمبابا"السماء"ثوراقتلأنباعتبارأنكيدوبراءةويعلنالصديقينعنيدافع

مقبالتقربويتهمهبغضبكشالإلهيزجرالأخيرلكن.نفسهأنليلإرادة.مموجبما

دموعهتفيضالحلمهذاقصةلصديقهأنكيدويروىأنوبعدوأنكيدو.جلجامش

أنكيدو،يخاطبثم.صديقهوبينبينهسيفرقالموتأنلإحساسهحزنهعنويعبّر

أياهلاعناًخمبابامقتلبعدالأرزخضحبمنصنعهالذيالباب،أحزانهخضمّفيوهو

نحوكراهيتهيوجهملكالمستقبلفييأتيأنويتمئ،تحطيمهيستطمِعأنهلوومتمنياً

الدمعيذرفأنكيدوكلامجلجامشيسمعحين.مكانهمنويقتلعهالبابهذا

كشالإلهويناشد،لصالحهيتضرعبأنويعدهصديقهييامئنأنويحاولحزناً

يعبّرأنكيدولكن.أجلهمنوأياأنليل،آنو،الكبارللاَلهةويصلّيعليهحمايتهليبسط

.مصيرهالكبارالاَلهةقرّرأنبعدالنجاةمنيأسهعن

ويلعن،حياتهأجلمنثهشالإلهإلىأنكيدويتضرّعالصباحأولعند

إلىأستدرجتهالتيالفاتنةوثهخةالبريةفيوجودهاكتشاففيتسببالذيالصيّاد

تُنصَبوألاجميلشيءحوزتهافييكونوألاعائلةلهاتكونألاويدعو،المدينة
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تقاطعاتعندجلوسهاموضعيكونأنأيضاًعليهاويدعومترلها.فيطعاممنضدة

غرفتهافيويجثمدوماًأتهامموضعت!صنوأنوالصاحيالثمليصفعهاوأنالطرؤا

لضمخةلعنهعلىويلومهالسماءمن7انكيدويخاطبذلكثهشيسمعحين.البوم

وئطمأنهجلجامثر،صديقهعلىوعرّفتهالفاخرالرداءوألبستهوسقتهأطعمتهالتي

وأن،عليهسيحزنونأوروكأهلوأنالمماتبعدحئسيكرّمهجلجامشأنإلى

فيعودكشلكولمأنكيدويستمع.عليهمؤثرحدإدفِىسي!صننفسهجلجامش

الرجالإعجابومثاروالنبلاءالحكاممحبوبةتكصنأنلهاويتمئثطخةويبارك

سيهجرالذيالثريّبيتإلىالدخولوسهولةالوفيرةالحليّعلىالحصوللهاويتمئ

أجلها.منزوجته

منامه.فيرآهثانٍحلمتفاصيللهويرويجلجامشصديقهأنكيدويكلم

ب!توإقفوهوالصدىترددوالأوضترعدالسماءأنكيدويرىالحلمهذاوفي

الرعدطائرملامحتحاكيوملامحهالو!همكفهرّرجلهناكوكان.والأرضم!السماء

نأأنكجدويحاولوحين3.شعرمنبأنكيدوالكائنهذايمسكأسد.مخالبوله

أن!سيدويسحقالكائنذلكإنثم.أمامهاينهزوعليهالتغلبعنيعجزيصارعه

منيغادرهلاالذي(تىالمولأرواحالمخصصالصفليلم)العاالظلاملمعاإلىويقوده

الذيالصفليلمالعالجلجامشأنكيدوويصف.إليهيذهبلمنعودةولاإليهيدخل

الذينالموتىالملوكعنويخبرهوالغبار.الظلاموسطفيهالموتىأرواحوحالةرآه

لجلجامش.أ!اءهميذكرالذي!تالسفليلمالعاآلهةعنوكذلكجموعهمشاهد

وهيأمامهايمثُلإذ،وملكتهالسفليلمالعاإلهة،اايرش-كيجاإلىأنكيدوويصل

لوحمنلهاتقرأبيلية-صيريالسفليلمالعا!صاتبةوأمامهاعرشهاعلىجالسة

أتىالذيعنلتتساءأنكيدووتشاهدرأسهااأيرثر-كيجاترفعوعندما.بم!شو

النصفييردذلكبعد.ينصاهألاجلجامش.ممناشدهَحديثهأن!صدووينهيإليها.به
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رأىأنمنذالمرضفراثطفييرقدالذيأنكسدوحالةفيهيصفلجلجامض!حديث

الشديدالمرضمنيوماًعشرإثنيوبعدسوءاً.تزدادحالتهوأخذتالثانيالحلما

ساحةفيالموتمواجهةمنحرمانهعلىمتحسراًجلجامشطصديقهأنكمِدويحدّث

خالداً.اسطاًلنفسهيتركأنخلالهاهنيم!شكانالتيالميتةوهي،المعركة

عليهوالحداددفنهومراسمأنكيدوموت:اكمناللوح

شيوخويدعو،مناقبهمعدداًصديقهجلجامضطينعيالصبحينبلجعندما

تحزنأنوأنهارها،بأشجارها،الطبيعةويناشدعليهالحدادإلىوحضودهاأوروك

وشيوخهاأوروكشبانيخالطجلجامثطإنثمالبر.وحوثطوكذلاطأنكيدوعلى

يخماجلجامشويصفمريراً.نواحاًعليهوينوحأن!جدوسيب!يأنهأياهممبلغاً

ويذكر،الصديقهذالهيعنيهكانالذيوماصديقه.!لحوتخسارتهجسامةمناحته

نيو!وحينإن!جدو.موتلحظةيصفثم،ليةبطواطأعمامنأن!جدوبهقامما

جثمانهحولويدورصديقهوجهيغطيحقمِمَهَأصبحقدأنكيدوموتأنجلجامش

ينتفحزنهعنوتعبيراًأشبالها،فقدتلبوةمثلويتخبّطالنسرمثليصيحوهو

والحدادينللصنّاعكلهاالبلادفيندأءًجلجامشويرسل.الفاخرةثمِابهويرميشَعره

وهو،جلجامشويخاطب.والذهباللازوردمنلأنكيدو!لحثالاًليعملواوالصاغة

أوروكسكانوجعلت!صيمهعلىيعملأنهقائا،أن!جدوصديقه،أحزانهفيغارق

علىويهيمإسدبجلدويتسربلحدادإًرأسهشعرسيطيكنفسههووأنهعليهيحزنون

دفنه.بعدالبريةفيوجه

الف!خرالجنائزىِالأثاثوتهيئةأن!جدودفنلمراسمبالتحضيرجلجامشيبدأ

السفلي.لمالعاإلىمعهاروحهلتأ!ذهأنكيدوجثمانمعالقبرفييوضعالذي

حصنوضمانلاسترضائهمللآلهةوالهدأياالقرابينتقدهـبمالتحضيراتوتشمل
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سين،عشتار،:للاَلهةوالنذورالقرابينجلجامشويقدم.أنكيدولروحمعاملتهم

لمالعا)مدبرةخشبيشاك(،السفليلمالعاآلهة)رسولنمتارتموز،،ايرش-كيجال

ويتضمن.السفليلمالعافيأخرىوآلهة(السفليلمالعا)كناسقسُّ-طبة(،السفلي

غيرشخصلسانعلىحديثاًالموضعهذأفيالثامناللوحعلىالمدونالنص

عليهيتوجحبجلجامش!.مماإلىإيحاءًيتضمنالحد!ماهذاأنويبدو،جلجامش

فيهايقدمكبيرةمائدةالباكرالصباحفيجلجامش!يقيمذلك،أثروعلى.عمله

اللوحبقيةأنالوأضحوهناللازورد.منطبقفيوالسمنالعقيقمنطبقفيالعسل

مراسمعنتتحدثسطرًاًثلاثينحواليتتضمنمكتضفة،غيرتزللمالتيالثاهن،

أنكيدو.دفن

الضمسمظلعبوابةإلىيصلجلإمش:اكسعاللوح

أسئلةتزدحمرأسهوفيأنكيدو،وفاةعلىحزيناًالبريةفيجلجامشيهيم

نفسهإلىويتحدثلأنكيدو.حدثمثلماسيلاقمِهالذىوالمصيرالموتعنكثيرة

البابليةالطوفانمصة)بطلاوتا-نيشةيجدأنضرورةوعنالموتمنخوفهعن

بعضهناكويشاهدجبليممرعندنفسهيجداللياليإحدىوفيالخلود(.نالالذي

وجق.للحمايةوطالباًمصلّياًسين-القمرالإلهإلىرأسهويرفعخوفهفيزدأدالسباع

ويسلخالسباعويقتلفيتقدمطبعهلَغرِّوقدفمِصحوحلماًيرىجلجامشينام

.الرياحويتعقبمائهامنويشرببئراًيحفرإنهثملحومها.ويأكلليرتديهاجلودها

أنهمنأياهمحذراًالسماءمنفيكلمهجلجامشحالةمنكشالإلهيقلق

تقبلهعدمعنمعبّراًجلجامشفيجيبهينشدها.التيالخالدةبالحياةيحطىلنسوف

الأبدإلىفيهوالبقاءالأمواتلمعاإلىالرحيلبوجوبتسليمهوعدمالموتلحقيقة

اللذينالتوأمينماشوجبليإلىذلكبعدجلجامشويصل.الشمسنورمنمحروماً

52http://kotob.has.it



السماءجسمالجبلينهذينذورتاتسندصاالضمس،مطلعبوابةجابيعلىيقعا

-العقربانالرجلانيوجدالموضعذلكوفي.السفليلمالعاإلىأساساتهماوتنزل

يرىحيننظرتيهما.فيالموتويكمنمخيفانوهما،الشمسبوابةيحرساناللذان

يستجمعلكنه،وجههويغطيمنهمابالخوفيشعر-العقربيهطالرجلينجلجامش

كيفيةعنأياهسائلاًجلجامش-العقربالرجليناديمنهما.ويقتربشَجاعته

أنهجلجامشفيخبره.مجيئهوراءالسببوعنالموضعذلكإلىالوصولمنتمكنه

الحياةونالالاَلهةمجمعإلىانضمّالذيالبعيد،سلفهأوتا-نيشة،علىللعثوريسعى

لمطريقاًيقصدبأنه-العقربالرجليجيبه.والحياةالموتسرعنليسألهالخالدة

لمسافهَيمتدمظلمممرعبرالجباليخترقالطريقهذاوأنقبل،منبضرإليهيسبقه

-العقربالرجليتمئحوارهمانهايةوفي.مضاعفةساعةعضرةاثنتيتعادل

القيامعلىوالمرتفعاتالجبالوتساعدهبالمرورماشو!بلالهيسمحأنلجلجامش!

خلالها.منبرحلته

الظلاميعمّوا!دةمضاعفةساعةوبعد،المرعبالممرفيجلجامشيدخل

ساعاتعشرمسيروبعد.أخرىبعدساعةالظلامولِزدادالممر،فيالدامس

تلكبينويبصرألاَلهة،أشجارويشاهدالشمسنورإلماجلجامشيخرجمضاعفة

تأخذأوراقاًتحملاللازوردمنوأخرى،فاكهةتحملالعقيقمنواحدةالأشجار

متنوعة.كريمةأحجارمنمكوننباتمنجلجامششاهدهماوكان.بالألباب

الحانة.صاحبةسدوري،إلىجلجامشوصولإلىبالإشارةالتاسعاللوحوينتهي

أوتا-نجيشةإلىالعبووالعاشر:اللوح

المحيطالبحرساحلعلىتعيش،ثانويدورذاتإلهةوهيسدوري،كا!ما

جلجامشوصلالحانةتلكوإلى.هناكحانةتديرحايما،جلجامشإليهوصلالذي

وتظنّهبعيدمنقادماًجلجامشسدوريتلمح.بالحزنومثقلاًحيوانبجلدمتسربلاً
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جلجامشيلمحهاوحين.السطحإلىوتصعدالحانةبابفتغلقوحشيةثيرإنصيافى

فتسأله.بكسرهيقومأوالبابفتحمنهاطالباًيخاطبها،الحانةسطحعلىوهي

ق!مالتيالبطوليةالأعمالقصةويروينفسهعنفيعرّفها،قدومهسببعنسدوري

وعلاماتالشكلبهذأظهورهسبحبعنتستفسرإنهاثمأنكيدو.صديقهمعبها

ليالوسبعأيامستةيبكيهاستمرّأنهوكيفأنكيدو.مموتفيخبرها،عليهباديةالحزن

تيقنإذ،الموتمنالخوفغمرهوعندهاجثّتهعلىالدودظهرحئدفنهعنوامتنع

أكثركانلأنكيدوحدْثماأنذلكأنكيدو،لاقاهالذينفصهالمصيرسيلاقيإنّه

يسألىجلجامش!إنثم.طينإلىوتحولصديقهجسدتفسّخناظريهفأمأم،يحتملهمما

الذيالمحيطعبرقدأحدلاأنفتخبرهأوتا-نيشة،إلىالمؤديةالطريقعنسدوري

وسطهوفيجداًخطرةالمحيطهذافمياهكش،الإلهسوىأوتا-نيشةعبرهيعيش!

اميله1يجتازإنيمكنهلاالمحيطعبوريستطيعالذيوحىَ،المهلكة"الموتامياه1توجد

أور-شَنَبِ،فيهيوجدالذيالمكانعلىجلجامشتدلسدوريولكن".الموت

منضغلاًهوي!صنحينفيااالقصباحزمة1معهتكونحيمساأوتا-نيشة،ملاّح

فإذأ،وجههويريهإليهيذهبإ!وتنصحه.الغابةوسط!االأرزأعوإدبالتقاط

.العودةفعليهإخفقإذاأماأوتا-نيضة،إلىمعهيعبرأنيمكنذلكحدث

منخنجرهويسحببيدهفأسهويأخذسدوريكلماتجلجامشيسمع

يبدو.ماعلى"القصبوحزمة11شَنَبِأور-علىينقضّثمزاحفاًويتقدّمحزامه

إلىبجلجامشيؤديصراعويحدث،الغابةوسطفيجلجامشصوتويدوّي

جلجامشويمسك.عليهيسيطرثمذواعهويلويرأسهعلىأور-شَنَبِضرب

الحزمةلهذهأنالنصسياقمنويبدوالنهر.!اويرميهافيسحقها"القصباحزمة1

القاربلدفعكعمودإستعملتماإذاااالموتامياه1عبورمنتمكّنسحريةقوة

يعودذلكبعد.الحزمةهذهتؤذىِلا"الموتامياه1أنإلىالإشارةتردإذ)مردي(،
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إسمهعنويسألهإليههذافينطرأرضاً،الطريحأور-شَنَمبِعلىويقفجلجامش

قصصوحا!جاًبا!فمعرفاًأور-شَنَبِعلىجلجامشيردّ.جلجامشإلىنفسهويقدّم

عنأور-شَنَبِيسألهوحين.الخطرةوالطرقالجبالعبرأوروكمدينةمنمجيئه

فيالكامنالحزنعنينممماعليهيظهرالذيوالبؤسوجههوشحوبهزالهسبب

قبل.منلسدوريرواهاالتيأنكيدوموتقصةجلجامشعليهيعيد،أعماقه

يديهأنهذافيجيبه،أوتا-نيضةإلىالمؤديةالطريهتعنأور-شَنَبِجلجامشإ!ويسأ

التيالوسيلةضيّعالنهرفيورميهاالقصبلحزمةبتحطيمهانهإذ،عليهجنتاقد

يمكنالأرز-التيأعوأدتكنلمذاتهالح!توفي"،الموتامياه1عبورمنتم!شّكانت

مهيّأة.العبور-فيتساعدأن

الحاجةدون"الموتامياه1عبورعلىيساعدحلاًأور-شَنَبِيقدم

الغابةإلىيذهبأنجلجامشمنيطلبإذالمهشّمة،"القصباحزمة1لاستعمال

!لجامشينفذمنها.ل!سلذراعاًستينبطوك)مردي(دفععمودمئةثلاثةويقطع

به.ويبحرانأور-شَنَبِقاربفيويحملانهاالدفعأعمدةويجلبأور-شَنَبِطلبهما

امياه1إلىيصلانثم،ونصفشهررحلةيعادلماأيامثلاثة!نِىالقاربيقطع

الأولالدفععموديتناولأنجلجامشصنأور-سنمايطلبعندئذٍ".الموت

فتجعلهايدهتلامس"الموتامياه1يدعألاعلىمالأماأليالقاربلدفعويستعمله

دفععمودكليستعملأنجلجامس!منالطريقةهذهتقتضيالحالوبطبيعة.تذوي

مئةرحلةتستغرقهاالتيالمصافةالقاربيقطعوهكذاالماء.فيويتركهواحدةمرة

جلجامشيواصلولدىكلها.الدفعأعمدةخلالهانفذتمضاعفةساعةوعضرين

لها.صارياًجلجامشهيأأنبعدكأشرعةثيابهمايستعملانالرحلةواور-شَنَبِ

عقنفسهفيويتساءاطجلجامشيراقبأوتأ-نيشةكانالبعيدةالضفةعلى

جلجامتريقترب.القاربعلىغريبشخصووجود"القصباحزمة1هضمسبب

لكلقبلمنرواهاالتيالقصةعليهفيعيدخبرهعنأوتا-نيشةفيسألهالرصيفمن
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أحادساسمعأنبعدعنهيبجحساجاءأنهلهويقولواور-شَنَبِ،سدوريمن

إلىيصلحيحأنهفيذكرحديثهفيجلجامشويستحلرد.أخبارهترويالتيالر!ال

لحومهاوأكلالوحوثزأنواعقتلأوتا-نيشة،إلىللوصولسعيهفي،الحانةصاحبة

ي!لّأخرقعملاًويعتبرهافعلتهعلىيلومهأوتا-نيشةلكنلباساً.جلودهاواستعمل

نأأوتا-نيشةيقولطويلحوأروبعد.عليهيندممالنفسهيوجدجلجامش!أنعلى

وما؟المشاقلاقىأنبعدجلجامشعليهحصلالذيماولكنحقاًماتأنكيدو

نأقائلاًحديثهأوتا-نبِشَةويواصل؟عمرهقصّرأنهسوىحزنهمناستفادهالذى

منفعلمهماالإنسانوأن،صوتهيسمعأويراهأحدلاوأنالجميعيطالالموت

العداواتنشوبمنأوميراثهمالإخوةتقاسممنأو،مسكنبناءأوعائلةتكوين

إلىحديثهفيأوتا-نيشةويشير.عدمإلىويتحولفجأةيذهبشيءِفكلالبلاد،في

ولاالموتيماثلمايوجدلاذلكمنالرغموعلىوالميّتالمخطَوفبنالكبرالشبه

جميعاًألاَلهةأنلجلجامشويذكر،إنسانعلىيسلممضّتمطلقاًالأرضعلىيوجد

دفيناً."سرأًالموتلِومتركوالكنهم،والحياةالموتوأوجدوااجتمعواقد

العودةووحلةالطوفانقصةعشر:اطدياللوح

شاهدهحينْفوجئقدأنهويخبرهأوتا-نيشةمعالحدلمجماجلجامشيواصل

علىالمصبقةبنيتهويصارحه.نفسهجلجامشهيئةعنتختلفلااعتياديةبهيئة

كيفويسألهذلك.علىيدهتطاوعهلمرآهعندماولكنه،لقائهصمصارعته

يجيبه؟الخالدةالحياهعلىحصلوكيف،مجمعهمفيألاَلهةمعيقفأنأستطاع

وهذه.الطوفانقصةبسردويبدأالاَلهة،أسرارمنبصرلهسيبوحأنهأوتا-نيضة

حالياً(العراقجنوبفيفارة)تلالقديمةشروباكمدينةفيحوادثهاابتدأتالقصة

مقراًأوتا-نيشةروايةبح!سبوكانحساالقدبم(،)بمجراهالفراتنهرضفةعلىالواقعة
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وأدواالطوفانإحداثالكبارالاَلهةقررهناك.السحيقةالعصورفييومذاتللاَلهة

كلماتهمترديدأعادالذى)أنكي(أياالإلهمعهموكأن،بينهمفيمامضتركاًقَسَماً

لر!11باسمأيانِحاطبهالذياوتا-نيشةمسامعإلىليصل"القصباجدار1إلى

ويتركفُلكاً،ويبنيبيتهيقوّضأناوتا-نبِشةأياوينصحاوبار-توتو".ابن،شروباك

متنعلىيأخذأنمنهويطلب.الحياةوينقذالملكينبذوأن،للنجاةويشعىالثروة

أبعادهالتكونالفلكيبنيكيفويرشده"،الحيةالكائناتجميعابذور1الفلك

لتوجيهاتهطاعتهمبدياًأياالإلهاوتا-نيضةيخاطبيغطّيها.سقفولهامتساوية

أهلمنسيسألهلمنسيقدمهالذيالتفسيرعنمنهيستفسرلكنه،لكلماتهوفهمه

لأنهمدينتهمفِىالعيشيستطيعلاأنهالناسيخبرأنأيافيوجّهه.بهيقومعمّاالمدينة

عرفمابعدأنليل""أرضعلىيسيرأنيستطيعلاوانه،كرههأنليلالإلهأنعرف

مطرأًعليهمسيرسلالذيأياالإلهمعليعيشبعيداًيبحرأنعليهيتوجماولذاذلك،

فيعليهموسينزل،يغنيهمحصادأًلهمويهيئوالأحماكالطيرمنووفرةغزيراً

القمح.منسيلاًالمساءوفيالخبز،منهطلاًالصباح

النّجاووانهمك،الفلكبناءفيالعملبدأالفجرخيوطأوللاخماوعندما

أليوموفي.الحبالوأحضرتالقاروحُمل،العملذلكفيوسوأهمالقصبوعامل

مقلكلمتراًستينمنتقترببقياساتالفلكهيكلاكتملالعملبدءمنالخامس

تسعإلىطبقةكلقُسّمتطبقأتسبعفيهوجُعلت،والارتفاعوالعرضالطول

وفي.بالقارالفلكوطليالحبالووضعالدفعأعمدةتحضيرالعملوثهل.مقصورات

بذبحوقامللعمالالوفيرالطعامإعدادفِىسخياًاوتا-نيشةكانالعملمدهَخلال

عمليةوصيُننجزتونبيذ.وسمنجعةمنيلزمماكلوتوفيريومياًوالأغنامالثيران

ماكلالفلكفيأوتا-نيشةوحمل.ثلثاهغطسحئالماءإلىإنزالهتمالفلكبناء

الفلكولمجمّل.وأقرباءهعائلتهوكذلكحية،وكائناتوذهبفضةمنيملككان
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المهرهَوالحرفيونالصناعبهويلتحقالوحشية،والحيواناتالداجنهَبالحيواناتأيضأً

أعماله!ا.اختلافعلى

أوتا-استطلعوحين.الطوفانلبدءثهشالإلهحددهالذيالموعدوحلّ

بِوزر-أنليلإلىقيادهوسلّمبأبهوأغلقالفلكإلىفدخلمكفهرّأً،وجدهالجونبِشة

إلهأدد،كانوسطهاوفي،ثقيلةسوداءغيمةالأفقفيلاحتالفجروعند.الملاح

هناكوكان.مشعلهيحملانوخَنِششُلَّهَالإلماناوأمامهيرعدوالأمطار،العواصف

الصوأري،افتلعائراكالفالإله،الطوفانإحدأثفيبدورهملِقومونآخرونآلههَ

ويضربونالمشاعليحملونانوناكيآلهةو!صانبالماء،السدودغمررتاننووالإله

حالك،ظلامإلىمشرقاًكانماكلوتحوأطالسكينهَتلاشتثمالبلاد.بلهبها

تدموأً.يدمرهاوأخذهياجهذروهَفِىتورمثلالبلادوالأمطارالعواصفإلهوهاجما

يمتزإنسأنيعدلمو،الطوفانحلثمبالبلاد.الهوجاءالريأحعصفت!صاملوليوم

أنه-فشديداًالرعبكان.الخرابوسطفييُميَّزونالبشريعدلموآخر،إنساناً

بالصراخألاَلههَ-الأموأخذتآنو.سمأءإلىمبتعدينفصعدواأنفسهمالاَلهةأصاب

تسبّبهاعلىنفسهاوتلومالبشرتنعيرخيمبصوتوناحت،المخاضفيامرأةمثل

شَفاههم.يبمستحىَمعهاجميعاًأنوناكيآلهةوبكى.الطوفانحدوثفِى
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)5(رقمصورة

الطوفانحدوتعنداوتا-نيشةفلك

التطلععندرهبةللجو"كان

بالمبوأغلقتالفلكقلبإلىفدخلت

الملاحبوزر-أنليلإلى،الفلكإح!مأجلومن

-)اوتا-نبِشة(اامحتوياتهمعالهعكلسلمت

:29-59الأسطرعشر،الحادىاللوح،جلجامشملحمة

الطوفانبدأحينماالأمواجوسطفياوتا-نيشهَبناهالذىِالفلكيصورتخيلىِرسم
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الطوفانوغطى،ليالٍوسبعأيامستةلمدةالغزيروالمطرالعاصفةأستمرت

أوتا-وشعرالبحر.فهدأ،الطوفانوتوقفالعاصفةهدأتالسابعاليوموفيالبلاد.

الأرضالطوفلنوحوّلطين،إلىتحوّلواجميعاًالبضرلكنساكناً،كانالجوأننيضة

المحيطمنهاليستطلعكوّةأوتا-نيشةوفتح.منزلسطحمثلمستوىِسهلإلى

الاَفاقإلمماوتطلعباكياً،ركعثمجلصوهنا،وجههعلىالكارثةظلالفانعكست

علىالفلكرسىوأخيراً.جههَعشرةأربعفيمرتفعةنواحِفشاهدالبحروحافة

كالفيالسليمانيةمدينةمنالغربيالشمالإلمماحالياًمكَرونبيره)جبلنصير!بل

حمامةاوتا-نيشةأخرجالسابعاليومفي.أيامستةلمدةهناكراسياًوطلّالعرا!ا(،

سنونوطائرأخرجإنهثم.فيهتحطمكاناًتجدلمإذ،عادتثمذهبتلكنهاوأطلقها،

فوجدغراباً،أوتا-نيشةأطلقالثالنَةالمرةفيأيضاً.وعادالطائرهذافذهب،وأطلقه

الموقعذلكفييحجلوأخذفالتقطهطعامعلىوعثرالماءعنهانحسرموضعاًالغراب

علىالبخورووضعالأربعةللرياحالقرابينأوتا-نيضةقدمحينها.الفلكإلىيعدلمو

والاَس.الأرزوخشمبالقصبتحتهاوكدّسقدراًعشرأربعةونصبالجبلقمة

-الأمالإلهةبهموالتحقتأوتا-نيضة،حولفتجمعواالرائحةالاَلهةاشتمَّوحينئذٍ

الاَله!شَسىلاكيتذكاراًليكونالآلهةأماماللازورديعقدهافرفعت)بيلية-أيلي(

الطوفانبإحداثهتهوّرلأنهأنليلباستثناءالبخورلشمالاَلهةجميعويُدعى.الأيامتلك

للبشر.وتدميره

القرالقعلىالتجمعفيمعهمأنليلإشراكعدمالاَلهةمحاولةمنالرغمعلى

الكبارالآلهةعلىشديداًغضباًغضبالفلكرأىوعندما،بنفسهالإلههذاجاء

الإلهأنننورتاالإلهفأخبره.الطوفانمنبضريمخلوقنجاأنحدثكيفوسألهم

ويعاتبهأنليلللإلهأيايتصدىهناشيء.بكلالعارفوهوبهذاسمحالذيهوأيا

فقط،المذنبينعلىالعقابيفرضأنيستطيعكانأنهحينفيالطوفانإحداثعلى

06http://kotob.has.it



علىذئباًأوأسداًيسلّطأنبهيجدركانالطوفانإحداثمنبدلاًأنهلهيقولثم

وإنماالاَلهةسريفش!لمأنهويبلّغهالوبأء،أوالمجاع!ينشرأوعددهمفيقللالناس

السر،خلالهامنأدركبرؤيا)أوتا-نيشة(اترا-خاسسإلىالإيحاءعلىفعلهاقتصر

بيدهوأمسكالفلكإلىأنليلصعدذلكإثرعلى.مصيرهيقررأنأنليلمنويطلب

ولمسزوجها،بجانجماوتركعأيضاًالفلكإلىتصعدزوجتهوجعراأوتا-نيضة

الاَنبشراً،أوتا-نيضةكانالماضيافي1:وقالليباركهمابينهماووقفجبهتيهما

عندبعيداًإقامتهماتكونأنوقررالاَلهة"،نحنمثلنايكونانوزوجتهأوتا-نيضة

الأنهار.مصبات

نألهيقولجلجامشإلىالطوفانلمحصةروايةمنأوتا-نبِشةينتهيأنبعد

منهيطلبثم.الخالدةالحياةليمنحوهأجلهمنالاَلهةيجمعأنالاَنيستطيعأحدلا

نأماجلجامشلكن.نومسنةتأخذهأندونمنليالوسبعأيامستةيبقىأن

أوتا-نيشةفيخاطب.عميقنومفييغطّحئركبتيهعلىمتكئاًالقرفصاءيجلس

حئيستطحفلمالخلودينشدجاءالذيالرجراهذاإلىتننلرأنمنهاطالباًزوجته

علىسالماًبلادهإلىليعودجلجامشيوقظأنزوجتهوتناشده،النوميقاومأن

سيخدعها،وأنهمخادعبطبيعتهالإنسانأنأوتا-نيشةيجيبها.عبرهجاءالذيالطريق

وتضعجلجامش!رأسعندوتتركهيومياًخبزرغيفتحضرأنمنهايطلبولذلك

ماأوتا-نيشةزوجةفتفعلنائماً.جلجامشفيهيبقىيوملكلالجدارعلىإشاره

يبسقدالأولالرغيفكانجلجامشفيهانامالتيالأياموبمرورزوجها،منهاطلبه

ظهروالخامسأبيضاًوالرابعليناًكانوالثالثطراوةفيهتزللمالثانيوالرغيف!داماً

حينم!الفجمعلىفكانالسابعالرغيفأما،جيدةبحالةوالسادسرماديغبارعليه

جلجامش.أوتا-نيشةأوقظ

لأوتا-نيضةيشكوالسبعةالأيامتلكطوالنامأنهجلجامشيدركحينما

بانتظلوه.الموتيكونوجههيوليفأينمايذهبأنعليهأينإلىمعرفتهوعدمحيرته
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إور-شَنَبِالملاحإلىيلتفتاليائسةجلجامشكلماتأوتا-نيشةيسمعوعندما

نأمنهويطلب،إقامتهموضعإكجلجامشقادلأنهالضاطئعليهويحرّمويلعنه

كانالتيالحيوإناتجلودمنويخلّصهفيهليغتسلالماءحوضإلى!لجامشيأخذ

الماء،فيجيداًجسدهينقعأنوبعدالبحربمفيويرميها،جسدهوشوهّتيرتديها،

يهيئأنأيضاًاور-سناأوتا-نيشةويوصي.رأسهبهليلفجديداًمنديلاًيعطيه

صعدأنماولكش.مدينتهإلىيصلحئنظيفاًعليهويُبقيملكياًرداءًلجلجامش

أوتا-نيشةزوجةالتفتتحئالإبحارفيوبدءاالقأربإلىوأور-شَنَبِجلجامش

تلككلخاضبعدماالوفاضخالييعودجلجامشيدعألاأياهمناشدةزوجهاإلى

بالقاربجلجامشويعود،زوجتهلرجاءاوتا-نيضةفيستجيبإليهما.ليصلالمشاق

هذاويتعلّق.الآلهةأسرأرمندفيناًسراًأوتا-نيضةلهيكضفحيحساالرصيفإلى

يستطيعالنباتهذايمتلكومن،يقطفهمنتخزأشوأكولهالعوسجيشبهبنباتِالسر

موضع!أموجودالنباتهذاأنويبدو.السنبهتقد!ماكلّماشبابهإلىَيعودأن

قناةيفتحأوتا-نيضةكلماتيسمعأنبعدجلجامشأنّإذالبحر،عمقفيمجهول

يحصلوحين.النباتذلكلمِجلبالبحرفيويغوصقدميهفيثقيلةأحجاراًويربط

إلىويصعدقدميهعنالثقيلةالأحجاررباطيقطعالسحرىِالنباتعلىجلجامش

عليصحصلالذيالنباتعنويخبرهإور-شَنَحاِعلىالنباتيعرضوهناك.الشاطئ

إلىيحملوعندماأوروكإلممامعهسيأخذهأنهلهويقول"،القلبدقةأنبات1ويسميه

هذااسمسيكونوعندها،انئذٍمفعولهويجربمنهبعضاًسيتناولالشيخوخةسن

11.شاباًيصغرالشيخ11النبات

ساعةعضرينمسيرةوبعد،العودةرحلةواور-شَنَماِجلجامشيواصل

هناك.للمبيتنحيماًيقيمانمضاعفةساعةثلاثينوبعدالخبز،يتناولانمضاعفة

ثعبلنيشمّالأثناءهذهوفي،ليغتسلفيهافينزلباردماءبركةجلجامشي!ضشف
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،جلدهبنزعيقوميبتعدوحالما،ويخطفهبصمتفيتسللالسحريالنباترائحة

أما.يبدوماعلىالسحريللنباتتناولهإلىالملحمةنصيرجعهاالتيالعمليةوهىِ

أور-شَنَبِأمامويتصاءاويبكييجلمرللنباتخسارتهيكتشففح!تجلجامش

وإنم!لنفسهشيءعلىيحصلأنغيرمنالعناء!!ككلونكبرهفعله!ا!لوىعن

جلجامشويعلن.الثعبانأي"،التراب"أسدإلىحققهاالتيالوحيدةالفائدةذهبت

علامةوجودوعدمالمدارتفاعأنإذنفسهالنباتعلىثانمِةمرةالحصولمنيأسه

ثانية.عليهالعثورالمستحيلمنيجعلانالنباتذلكموضععلىدلالة

،أوروكإلىدةالعورحلةفيالاستمرارسوىجلجامش!أماميتبقلم

ثلاثينوبعدالخبز،ليتناولايتوقفانمضاعفةساعةصلاث!!اوبعداور-شبما.وبصحبته

يطلبأوروكإلىيصلانوحينما.للمبيتنحيماًيقيمانأخرىمضاعفةساعة

ذهاباًعليهاويتمضىالمدينةأسوارأعلىإلىيصعدأنأور-شمامنجلجامش

وضعوا3تالذه!ا"السبعةالحكماء11إنمنليتأكدوآجرهاأسصهاويتفححروإياباً

مس!!ةأنمبيناًأوروكلمدينةوصفاًجلجامشيعرضاللوحنهايةوفي.الأسستلك

ومساحةبساتينهامساحةو!صذلكواحداًمربعاًميلاًيعادلماتصلنفسهاالمدينة

نإإي،مربعميلنصفيعادلمافتبلغعضتارمعبدمسا!ةأما"،الطيناحفرة1

ونصف.اميالثلاثةيعادلماإلىتص!!للمدينةالكليةالمساحة

أنكيدوروطاستحضاوعثمر:الظيئاطوم

ملحمةمنعثمرالثانياللوحنمزأنعلىالمختصّونالباحثونيتّفمط

ينتهيأنهعلىاهدالضوتدلالذيالملحمةنصإلىمضافاًجزءاًيمثّلجلجامش

اللوحمنالأخيرةالأسطرفيالمشواهدهذهوتتمثّلعثمر.الحاديحاطوابنهاية

لأسواروصفمنالأولاللوحفيالملحمةمقدمةفييردماتطابقالتيعشرالحادي
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النصبدايةتجعلالتيالأدبيةالحبكةمعيتفقماهذاوفيلمساحتها.وتحديدأوروك

عشرالثانياللوحنصاتصالعدمأيضاًالشواهدهذهومن.لنهايتهمطابقةالروائي

عشرالثانياللوحفنص.للملحمةعضرالأحدالألواحترويهاالتيالحوادثبتسلسل

العائدتين)تهك!ك!ء+(،وميكّو)لهك!ك!ْ!(بِكُّأداتيسقوطحادثةتفاصيليروي

ىأ،لمالعاذلكفيوبقائهلاستردادهماأنكيدوونزولالسفليلمالعاإلىلجلجامش،

منجزءاًتطابقالقصةوهذه.جلجامشلمقابلةشبحبهيئةروحهصعودثم،موته

نأمنالرغموعلىالخلّيو".وشجرةاجلجامش1بعنوانعرفالذيالسومريالنص

فإننامتفرقةأدبيةنصوصمواضيعتطابقجلجامش!ملحمةألواحبعضمواضيع

اللوحفيللموتأنكيدوتعرّضلكن.متسلسلمتصقأدبيقالبفيو!مانجدها

نأويبدو.الملحمةمنالثامناللوحفيتروىاليَموتهقصةمعيتناقضعشرالثاني

اللوحالسومريالنصمنالأكديةباللغةدونوهالذىِالجزءاعتبرواالقدامىالكتّاب

بقيهمعترجمتهتقد!بمالكتابهذأفيآثرنالذلكجلجامشَ".املحمة1منالأخير

هنا.لهخلاصةوعرضالملحمةألواح

علىحزنهعنفيهيُعربلجلجامشبكلامعشرالثانياللوحنصيبتدممئى

خضبيةكرةأوومدقّةطبلاًتكونانقداللتينوميكّو(،)بِكُّالخضبيتينلأداتيهفقده

ويتطّوع.السفليلمالعاإلىما،بطريقة،الأداتانهاتانسقطتفقدومضربها.

جلجامش!.حزنوإنهاءالأداتينهاتينلجلبالسفليلمالعاإلىللنزولأنكيدو

لكيالسفليلمالعافياتبّاعهاعليهشِوصماتوصياتعدةجلجامشلهيقدّموهنا

تلكخرقخطورةمنجلجامشويحذّره،لمالعاذلكمنسالماًالعودةيستطيع

عدملأنكيدوجلجامشتوصياتتتضمّن.للموتسيعرّضهذلكلأنالتوصيات

هذهمنأيالأنصندلانتعالأوسهمقذفأوعطروضعأونظيفثوبلبس

وإبقائهبهالإمساكوبالتاليالسفليلمالعاإلىانتمائهعدمكشفإلىلِؤديالأفعال
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التصرّفيخحزماأنكيدوجلجامشبهايزوّدالتيالأخرىالتوصياتومن.هناك

وأأحبّهاالتيالزوجةيقبّلألاأنكيدوعلىيتوجبإذ،يعرفهمالذينالأمواتإزاء

توصياتينفّذلمأنكيدولكن.كرههأذيألابنيضربوألاأحبّه،الذيالابن

عدادفيوأصبحالسفليلمالعابهفأمسكتماماًعكسهاماهووفعللهجلجامش

.الأموات

إلىوحيداًويذهبأنكيدو،صديقهباكياً،المرةهذهفي،جلجامشيجلس

يجيبه.لاأنليلولكنالإلههذامنالعونليطلبنفرمدينةفيأنليلالإلهمعبد

جلجامشيتوجهوحينماأور..ممدينةمعبدهفيسينالقمر-الإلهمعالأمرويتكرر

وسقوطهماالخشبأدأتيقصةلأياويروحدأريدومدينةفيأياالإلهمعبدإلىوحيداً

الإلههذأيقررموتهفيتسبحبممألاستعادتهماأنكيدوونزولالسفليلمالعاإلى

خلالهامنتَنفُذفتحةيُحدثأن-نرجالالإلهسينلِناشدذلكإثرعلى.مساعدته

روحفتصعدسينالإلهمنهطلبه.ممأنرجاليقوم.السفليلمالعامنأنكيدوروح

ويقبّلالصديقانيتعانقالمقابلةتلكوفي.جلجامشيقابلشبحبشكلأنكيدو

كأنفقد.فيهالأروأحوحالةالسفليلمالعاعنحواربينهماويدورالآخرأحدهما

يربطماهوذلكولعل،الموتبعدمالمعافييدورماليعرفمتلهّفاًجلجامش

الموتوهو،جلجامشملحمهَفيالرئيسالموضوعمععضرالثانياللوحموضوع

حوادثتهيئذلكإلىبالإضافةجلجامش!.ضمنهمومنجميعاًالبشرعلىوحتميته

مقليخففأنكيدوبصديقهما،بشكل،ليلتقيلجلجامشالفرصةعضرالثانياللوح

مهمةأجزاءًشغلماوهوصديقهرحيلبسبحبمنهيعانيالذىِالعميقالحزنذلك

عضر.الأحدبألواحهاالملحمةنصمن

السفلي،لمالعافيالأحوالعنالأخيريسألهحينلجلجامش،أنكيدويقول

فيأنكيدويبدأ.ويبكيسيجلسأنهجلجامشويجيبهسيُبكيه،بهسيخحماأن

عتيق3ثوبمثلجسدهأصبححيثلجلجامشالسفليالعالمفيلهحدثماوصف
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وألقىجلجامشفصرخترأباً،ممتلئاًالأرضفيصدعاًيشبهصاروأنهالقملالتهمه"11

الموتى.حالةعنأنكيدومنبالاستفسارجلجامشويأ!ذ.الأرضعلىبنفسه

وقدرآهأنهأنكيدوفيجيبهوأ!داً،ابناًخلّفالذيالرجلرأىقدكانإنويسأله

بحسبالأمواتعنيسألهيستمرثم.بحرقةعليهيبكيوهوجدارهفيإسفينغُرز

علىيجلساثنينخلّفمنأنأنكيدوجوابفكانخلّفوهم،الذينالأبناءعدد

مسند،علىمعلقةقربةمنالماءيضربأبناءثلاثةخلّفومنالخبر،يأكلآجرتين

ومن،بالراحةفيتمتّعالحميرمنزوجلديهرجلمثليبدوأبناءأربعةخلّفومن

أمل،بسهولةالقصرإلىالدخوللهمتاحماهركاتجما.ممكانةيكونأبناءخمسةخلّف

يفتيوأخيراً،القلبسعيدالأرضفيحارث!الةتشبهفحالتهأبناءستةخلّفالذي

السفليلمالعافيالصغرىالاَلهةمعلمجلسفهذاأبناءسبعةخلّفمنحالةعلى

لهليسالذيالرجلحالةعنجلجامشأنكيدوويخبرأخبار.منيجري.ممايُحاط

.المحروقالاَجرمثلخبزاًيأكلأنهورلمجما

فيجيب!السفليلمالعافيالقصر"امخصي1!الةعنإنكيدوجلجامشويسأل

عنجلجامش!يصألالذينالأمواتوبقية.النفععدبمعمودمثلزاويةفيمتروكأنه

هم:لهمبوصفهأنكيدوويجيبهأحوالهم

إليها.ينجذبأحدولاجانباً،مُلقئعيببهقِدرٍمثل:تنجبلمالتيالمرأة-

عليه.يبكيثمباليدحبلاًيجدل:بزوجةيدخللمالذيالشاب-

عليه.تبكيثمبيديهاقصبحصيرتصنعالعذراء:الفتاة-

فيوينبش!الأرضمنالمفتلعالعشبيأكل،معزولانوشرإبهطعامه:المجذوم

المدينة.!ارجيعيشوهوالماءعلىضللحصولالأر

تلتهمه.والديدإدنثورمثلينتفض:الأجرب

رجله.ومنيدهمنمتألماًحادبصوتيصرخأسد:التهمهالذيالرجل-
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ثورمثلوينتفضتُجبرلاعظامه:السطحعلىمنوقعالذيالرجل

تلتهمه.والديدان

تلتهمه.والديدانثورمثلينتفض:الفيضانفيالغريق

يرويولابالمعياريُقاسماءمنيشرب:أبويهكلمةيحترميكنلممن

غليله.

.باضطرابهائمةوروحهالوريخَمامنمحروم:أبواهلعنهالذيالرجل

تُقلعوحين،عليهحسرةفيوأبوهأمه:الصاريبعمودصُرعِالذيالرجل

حائماَ.يبقىالأوتاد

نظيفاً.ماءًويضربسريرعلىيتمدد:أوانهقبلماتالذي

عليه.تبكيوزوجتهذكرأهيكرّمانوأمهأبوه:المعركةفيالقتيل

السفلي.لمالعافيقلقةروحه:مدفونغيرجثمافتركالذيالرجل

وفُتاتالقِدرمنالفضلاتيأكل:الجنائزيةبالشعائريقومأحدلهليسمن

.الشارعفيالملقىالخبز

لملحم!عشرالإثنيالألواحمضمون،ملخصبشكلعرضنا،قدنكونبهذا

ألواحمنكِسَرمناكتُشفماآخرمضمونالعرضهذاثهلوقد.جلجامثر

لملحمهَ(والآشوري)البابليالأكديللنصالمباشرةالعربيةالترحمةأما.الملحمة

هذهإلىنأتيأنوقبل.الكتابمنالاَتيةالصفحاتعلىفسنوردهأجلجامش

الترجمةأنهونوردهماوأولبها.الخاصةالملاحظاتبعضذكرمنبدلاالترجمة

وقد،المختلفةونسخهبروأياتهللملحمةالأكدىِالنصإلىتستندهنانقدّمهاالتي

معالأكديةالكلماتمنومعئًلفظاًالعربيةالكلماتأقربانتقاءعلىفيهاحرصنا

الترجمةتكونأنوفضّلنا.وسليمةواضحةبلغةالعربيالنصتقديمعلىالمحافظة

التيالروايةأوالنسخةتحديدمعسطرمقابكوسطراًالملحمةألواحلمجسبالعربية
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روايةإلىروايةمنأو،أخرىنسخةإلىنسخةمنالانتقالعندمنهاالترجمةتتم

كللسطورواحدا3ًتسلسلاًوضعناالإرباكتجنّبأجلومنالواحد.للوح،أخرى

دمجبعدم،ممكنحدأهصىإلىالتزمنا،وقد.اللوحأعمدةبحسبوليسلوح

سلاسةعلىبالمَأثير،قليلةأحيانفيذلك،تسبحبوإنحئالترجمةفيالسطور

النصروحمن!لحكن،مابقدر،بالترجمةالاقترابذلكوراءمنوالغايةالتعبير.

وألفاظه.وبنائهالأصلي

وكِسرهاالمسماريةالألوأحنسخمنكبيرعددمننُقلتالترجمةهذهإن

النصتوفّرعدمحالةفيولكن.مُصورةأومُستنسخةًإلمِهاالوصولاستطعناالتي

لموحديثاًاكتُشفتكِسرٍعلىمنهالمدوّنالخصوصو!هوعلىلدينا،المسماري

الإنجليزيةباللغةترجمةوأكملأحدثمنبنقلهاقمنامراجعها،تصلنالمأوشُشر

كتابه:فينشرهاالتي(AndrewGeorge)جورجأندروترجمةوهي،للملحمة

9991(.,TheEpic of Gilgamesh,A New Translation, (London

عنها.نقلتالتيالسطورأشرتجورجأندروبترجمةإلاستعانةحالةوفي

وإعادةا-لسطورهذهترجمةمرأجعة،المسماريالنضيتوفرحينمستقبلاً،وبالإمكان

بعضلتقديمحاجةوجودحالوفي.الأكديالنصمنمباشرةبترجمةصياغتها

الترجمهَنصعلىهوامشأرقاموُضعت،التاريخيةأواللغويةأوالتعريفيةالضروحأت

فلذذكرهسبقوكما.للملحمةالعربيالنصنهايةفيالهوامش!هذهوأُدرتجماالعربية

إضافةوتعتمدمفقوداً،يزللمجلجامشلملحمةالمسماريالنصمنألخُمُسحوالي

وقد.للملحمةتعودوألواحكِسرمنمستقبلاًسيُكتضفماعلىالمفقودةالسطور

عنملاحظاتإدراجمعالكتابهذافيالعربيةالترجمةفيالمفقودةالأجزأءأشرت

ذلك.أمكنكلماتتضمنهاأنيُتوقعالتيالسطورمضمون
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اكلةولطللوحا

البلاد،أساس)1(،المنبعرأىالذىِهوأ:

شيءكلوفهم1...1،عرفالذيهو2:

البلاد،أساس،المنبعرأىجلجامش3:

شيء،كلفهمالذى،الحكمةمكتمل5:

،المكتوموفتحالمكنوزرأى5:

،الطوفانقبلمافكرحمل6:

ومستريحاً،متعباًالطويلالدربسلك7:

المشقة،كلمسلةٍعلىنقش8:

،)2(الأسوار-ذاتأوروكمدينةسوربئ9:

الطاهر،المخزن،المقدسأي-ألا)3(وهي:15

اللامع،كالخيظهوالذيسورهأنظنرأ:أ

شيء،يماثلهالاالتيشرفاتهفيحدق:12

،القدممنذإنهاالأسكفة،امسك13:

(،عشتار)ْمقامأي-ألأ،معبدمناقترب:14

.إنسانأيولا.!لحثله،يأتيأنآتٍملكيستطيعلاالذي15:

وإياباً)5(.ذهاباًوتمشَأوروكسورفووااعلُ:16

)6(،اللبنولاحظ،القاعدةأفحص:17

آجراً؟لبنهألبس18:

أسسه؟السبعةالحكماءيضعلمأ91:
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فضاء،أرضمربعميل،البساتينمربعميل،المدينةمربعميل:02

عشتار،معبدمربعميلنصف

.أوروكمساحةونصفمربعةأميالنَلاثة)المجموع(21:

الأرز،خشبمنهوالذي،الألواحصندوقانشد22:

،البرونزيمشبكهافتح23:

خزأنته،بابحرك02:

واقرأاللازوردلوص!وارفع:كط5

مصاعب.مننفسهجلجامش!اضماكلعن)فيه(:26

المهيب،،المعظم،الملوكعلىالمتفوقهو27:

النطّاح.الثور،أوروكسليل،البطل28:

مقداماً،الطليعةفييسيرأنه92:

لإخوته.عوناًيكونالمؤخرةفييسير)وحين(03:

،جندهمظلة،القويةالشبكةهو:31

الحجر،سورمحطم،العاتيةالموجة:32

،القوةالمكتملجلجامشللوجال-بندا)7(،الوحشيالثور:33

ننسون)8(.الإلهة،الجليلةالوحشيةالبقرةمنالراضعالابن:34

الهيبة،صاصما،الجميلصانع،الطولفارعجلجامثر،35:

،الجبالمضائقفاتح36:

(،الصحارىحافات)عندالاَبارحافر:37
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المسقى،إلىنزلمنفردفئهناك11أ:

،القدرةويمتلكالبلاد،فِىالأقوىهوأ:

لمحدرأته،قولِةآنوالإلهصلابةمثل:أ

يوم،كرأالربىفوقيجولأ:

،الحيوانمعالعشبيأكلالدوامعلىأ:

المسقى.طرففيبقدميهيخوضالدوأمعلىأ:

منه.أدنُفلمخائفاًكنتأ:

أنا،أحفرهاالتيالحفريردمإنهأ:

أنصبها،التيالشرأكيقتلع:أ

البرية،كائنات)من(الحيوانأتيديمنويخلصأ:

11.للصيدمجالاًيعطنيلمأ:

للصياد:له،جلجامشفيقولأ:

كخة،الغاويةمعكوخذالصيادأيهااذهب11:أ

المسفى،إلىالحيواناتتردوحينماأ:

مفاتنها،عنوتكشفملابسهاهيتشقأ:

منها،ويدنوسيراها:أ

11.وسطهافيربيالتيحيواناتهفتنكرهأ:
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برحلة.فاما،الطريقسلكا:أ
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نَهخة.لِضاجعصاحمِأًوأنكيدوليالوسبعأيامستة:

فتنتها،منشبعأنبعد:

حيوأناته،بريةنحوتوجه:

تتمَافز،فأخذتأنكيدو،،رأتهالظباء:

جصمه.مننفرتالبرلِةحمِوأنات:

ساكناً،بجسمهفإذألِقفز،أنأنكيدوحاول:

حيواناته،تحركعتفيما،ركبتاهتصلبت:

قبل.منكماسرعتهتعدلمأنكيدو،تعوق:

.الإحسامرواسعصارنضج،لكنه:

الغاوية،قدميعندوجلمرعأد:

الغاوية.وجهفِىحدق:

،تسمعانوأذناه،الغاويةتتكلم:

لأنكمِدو:له،الغاويةتذكر:

إله،مثلأنكيدو،ياحكيماًاستكون1:

الوحودق؟معالبريةفيتجولفلماذا:

الأسوأر،ذاتأوروكقلبإلىلآخذكتعال:

وعشتار،آنوالإلهينمقامالطاهر،البيتإلى:

،القوةالمكتمل،جلجامش)يوجد(حسِث:

11الضبانعلىالطغيانيمارسالوحضيكالثوروهو:

لقولها،متمَبلاًوكانcإلمِهتحدشاهكذا:

بصديق،يرغبقلبهأنعارفاً:

للغاوية:لها،أنكيدوفيذكر:
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)وخذيني(بيأمسكيكخة،يااتعالي21:

وعشتار،انوللإلهينالمقدسالمقامالطاهر،البيتإلى2:

المَوة،المكتمل،جلجامش)يوجد(حيث2:

.الشبانعلىالطغيانيمارسالوحشىكالثوروهو2:

فائقة،فمَويَى،شأنهمنأنالألَلل2:

الألَوى،أناإنني:أوروكلَلبفيلأصرخ2:

الممَدره.الأقدارسأبدل2:

.االقدرةويملكالأقوىهوالبريةفيولدفمن2:

وجهك،الناسالير21َ:

10001،لِوجدأنهأعرففأنا2:

الأسوار،ذاتأوروكلَلبإلىأنكيدوامض2ِ:

بالأحزمة،الشبابسِمنطقحيث2:

عيد،أوروكفيلِوموكل2:

الطبل،يدقحيت2َ:

البنمِة،شَهياتوالغاويات2:

بهجة،ممتلئات،بالفتنةمزينات2:

مساءًاليسهروا(،أسرّتهممنيقومونالكبارحئ2:

الحعاهَ،لِعرفلامنياأنكيدو)وأشا(2:

السعيد،الرجل،جلجامشسأريك2:

بطلعته،ومَحدّقإليهلتنظر2:

بالأبهة،محمل،الفتوهعلىمبنيإنه2:

جسمه،كلبالفعنةمزدان2:
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عليك،تتفووَقوهَ!دلكإنه2:

مساءً.ولانهاراًيستريحلا2:

لشروان،تصدىأن!جدويا2:

)21(ثهضالإلهيحبهفجلجامش2َ:

ح!سمته)22(وسَّعو!وأياأنليل،آنو،:الاَلهة2:

الروابي،منتأقِأنوقبل2:

(،المنام)فِىأوروكقلبفيجلجامش!سيبصرك2:

لأمه:ذاكراًحلماًيرويجلجأمشفينهض2:

ليلتي،فِىحلماًإبصرتأمييا2:

السماء،كوا!صبليظهر!2:

منها(،)شيئءعليتساقطآنوالإلهقدرمثل2:

علي،فثقلوفعته2:

تحري!!.علىأقدرفلمحرجتهد2:

عل!ه،وقفتإوروكبلاد2:

عليهالبلادتجمعت2:

،نحوهالعامةتسابقت2:

عليه،الشبانتزأحما2:

قدميه،يقبلونرضمِعطفلمثل2:

كزوجهَ،إليههفوتوأنا2:

قدميك،عندووفعته2:

ا.ليمساوياًجعلتهوأ!ا2:

الحكيمة،،جلجامشأم2:
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لجلجامش!،تذكرشيء،كلعارفة2:

لجلجأمش!:تذكرشيء،كلعارفة،ا!جمة،ننسونالوحشيةالبقرة2:

السماء،كوأكبرؤيتك2:

آنو،الإلهقدرمثل)منها(عليكتساقطوما2:

عليك،فثقلرفعته2:

تحريكه،علىتقدرفلمدحرجته2:

قدمي،عندرفعتهوأ!ا2:

لك،مساوياًجعلتهوأنا2:

كزوجة،إليههفوتوأ!ما2:

للصديق،منقذقويرفيقإنه2:

القوهَ،يمتلكإنهالبلاد،فيالأقوىهو2:

قوته،فائقةآنوالإلهاقدرمثل2:

!وجة،إليهمحفوتأ!ماالذى2ِ:

أ،دوماًوينقذكقوياًسيكون2:

ثانياًحلماًيرى2:

الإلهة،أمهأمامولِدخلينهض2:

لأمه:لهأ،جلجامثريذكر2:

ثانيأًحلماًرأتحمالقد،أميايا2:

تجمهر،وعليهاملقاةفأسكاشماالأسوأو-ذاتأوروك2:في

عليها،وقفت-البلادأوروك2:

حولها،احنشدتالبلاد2:

نحوها،العامةتسابقت2:
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عليها،الضبانتزأحم

قدميك،عندرفعتهاأنا

كزوجة،إليهاوهفوت

ليا.مساويةجعلتهاوأ!ا

لابنها،تذكرشيء،كلعارفة،الحكيمةجلجامش!،أم

لجلجامش:تذكرشيء،كلعارفةالحكيمهَ،،ننسون

رجل،هيرأ!ماالتيالفأس

كزوجة،إليهستهفووأ!

لك،مساوياًسأجعلهوأنا

للصديق،منقذقوىِرفيقوهو

،القوةيمتلكإنهالبلاد،لنِىالأقوىهو

قوتها.فائقةآنوالإلهلَدرمثل

لأمه:يذكرفمهجلجامشفتح

أنليل،الإلهمنبأمرعليذلكيخزلأناعسى

مشاورصدلِقعلىأناأحصلأنعسى

مشاورأصدلِقعلىأناسأحصل

11.أحلامهجلجامشيروىِهكذا

جلجامش،أحلاملأنكيدوكخةحك!أنبعد

كلاهما.جلسا
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الاولاللوحهوامفت!

(،القاهريةالجيم)بلفظانَجبَ"1تقرأالمسماريالنصفِىوردتالتيالكلمةإن()1

فيالكلمةهذهومعئانَمَب".1كلمةالعربيةاللغةفيوتضاهيهاتَبربَ"،11أىِ

فيالمقصودوهوالحكمةمنبعأوالنهرمنبعبهويقصدالمنبع"،11الأكديةاللغة

فِىكثيراًاختلفتالسابقةالترجماتأنهنابالذكروالجديرهنا.النصسياق

إليهااضطرالتيالاستنتأجاتبسبمبوذلكالأولاللوحمنالأولىالأسطرمعئ

تلكفيورفىتولذلكالأسطر،هذهفيالموجودللنقصنتيجةالمختصون

للملحمة.المسمارىالنصفيلهاوجودلاكلماتالترجمأت

الأكدية،بأللغة،تعنيالتي(Supuru)اسُيورُ"1بكلمةأوروكمدينةنعتت)2(

!لتالقديمةالرأفدينبلادفيمدناًهناكأنالمعروفومنا.ٍ"الحظيره

نعوتا

بالسياجلَقترنسُيوروكلمةوآشور.سبارالمدنهذهومنأسمائها،إلىأضيفت

تحيطالتيألاَلهةعلىأيضاًتطلقوكا!ما،محددةببقعةيحيطالذيالسورأو

يحيطالذيالسورإلىإشَارةالأسوأر"ذأت11ترجمتهافضلناولذلكبالمَمر،

المَديمة.الرافدينبلادفيمسورةمدينةأولتعتبرأوروكأنسمِمالابالمدينة

منشأهحررمنهماكرأقأ!مارئيسمتينحارتينمنتتألفأوروكمدشِةكا!ما)3(

معبدحولقا!مااليَ(Eann)!أى-اناهيالحارتينهاتينوأقدم.مهمةدلِنية

قبلالخامسالألفنهأيةبحدودالعبيدعصرأواخرإلىتاريخهاويعوداىِ-آنا

الآلهةكبيرآنو،الإلهزقورهَحولقأ!(kullab)كُلاب،الثانيةوالحارةالميلاد.

السماء،)ول+"(أسمهويعني،أوروكلمدينةالرئيسوالإلهالقديمهَالرافدينبلادفي

فييستعملالحارتينمنأيأسموكان-السماء.الإلهكانأثهأي

ذأتها.أوروكمدينةعلىللدلالةالمسماريةالنصوص
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n)إنأنأمريهَبالسوا-ههاوي!ضبعشتار،)4( a n n a،)الجنسيةوالعلاقاتالحبإلهةا

منأوروكمدينةفِئالثانيةالرئيسةالإلهةوكاش!،القديمةالرافدينبلادديأنةفي

آنو.بعد

على،العربيةالترجماتوتبعتهاجلجامش!،لملحمةالأجنبيةالترجماتبعضدأتجما)5(

11امَلَك1َالمصدرمنأمرفعلأىاتأمل"،1السطرهذافيالثأفىِالفعلاعتبار

الترجماتهذهاعتمدتوقد".تأملنصح،تصور،اش!ص،1يعنيالذى+(a!اk)ول

فيهوقرأطومبسونكامبلأعدهالذيالحديثريالاَشوالنصاستنساخعلى

-mْ)بالمقاطعالفعلهذا tal- Iak.)المضارعبزمنالفعلتجعلالاقراءةهذهزل!ش

كانإذاولكن.النصسياقمعيتفقلاماوهذا،(ظt)النَانيةالبسيطةالصيغةفِى

الذى)لاك!!ا!("ألَاكُ"المصدرمنأمراًيصبحالفعلفإنا()؟ْبلفظةالأولالمقطع

قراءةفيهأتك!نالتي(G)+8الثالثةالبسيطةالصيغةوفيمشى"ذهب،11يعني

اتمشى1المعئيصبح-الأولالمفطعقراءهَتصحيحا(-بعدittallak)لِتقَكٍالفعلٍ

وإيابا.ذهابا

للفظةالمطابقةبلفظتهاالنصفِىالكلمةهذهوردتالمضويغيرالآجر:الل!ت61(

(libittu)لِبِةالكلمةفأصبحتالتاءمعالنونحرفأدغمولكنالبنة"،1العربية

5(.)،ظاالمقطعيبألرمزوتكتب

باعتباره"السومريةالملوكأثبات11في(Lugal-banda)أ!-بندالوجااسمورد()7

فيهاالخامسالملكجلجامثركانالتي)أي-انا(أوروكسلالةفِىالثالثالملك

بنِمنلوجال-بندااسمتوردمسماريهَنصوصوهناك.الأثباتتلكبحسب

الأموأت(.لم)عا-السفليلمالعاآلهةأسماء
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السومريةباللغةيعنيواسمها،إلهةباعتبارهاالمسماريةالنصوصفيننسونتعرف)8(

في،السلالاتفجرعصرنصوصفيواعتبرتالوحضية".البقرةالسيدة،11

فيإلهاًأصبحالذيأوروكملكللوجال-بندازوجةالميلاد،قبلالثالثالألف

جلجامش!،أمهيننسونفإنجلجامشملحمةوبحسب.موتهبعدالسفليالعالم

الإلهةكا!ماالتي()جولاوالشفاءالطبإلهةننسونتطابقالرحميةالديانةوفي

أوروكمدينةفيمعبدلهاوكانحالياً(لمجريات)ايشانايسنلمدينةالرئيسة

أيضاً.ايسنفيمعبدهااسموهوcإىِ-برال-ماخباسميعرف

بحسبكا!ما،التيننخرساكالإلههَ-الأمألقابأحد(dMAH)"العظيمةالإلهه11َ)9(

هذهعرفتَوقد.والإنجابالخلقعنمسؤولة،القديمةالرافدينبلادمعتقدات

وننمانط.أرورومثراأخردطبألقابالإلهة

فيالخالقةالأربعةالاَلهةوأحدالحكمةإله)أنكي(،أياالإلهألقابأحدنوديمود)15(

عملياتبعدةننخرساك-الأمالإلهةمعشاركوقد،القديمةالرافدينبلادديانة

المَديمة.الأساطيرفيذكرهاوردخلق

)53-95(تليهاالتيالسبعةوالأسطر.اضصامننحرومة94-52الأسطر(11)

كتابهفيجورجأندرونشرهاالتيالإنجليزيةترجمتهاعلىاعتماداًهناترجمت

3..TheEpic of Gilgamesh..,.pالمسماريالنصتوفرعدمبسبمبوذلك

اليد.متناولفي

Theجورجأندروترجمةعننقلاًهناترجمت07-73الأسطر()12 Epic of

.Gilgamesh..,. pp. 3fاليد.متناولفيالمسماردطالنرطتوفرلعدم

كا!طالقد!دة،الرافدينبلادعقائدفيالآلهةوكبير-السماءالإله(Anu)آنو)13(

لعبادته.الرئيسالمركزأوروكمدينة
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المعنىلَكملالتيالكلماتمنالكثيرنضيفلاأنآثرناالنصترجمهَفِى()14

هذهمثلفيهانضيفالئِالحالاتوفيملحّة.ضرورهلهاتكنلمماتوضحهأو

قوسين.بحِننضعهافإننا،المسماريالنصفِىلهاوجودلاالتي،الكلمات

ننخرساكالمَديمةالراقدلِنبلادمعتقدأتفِى-الأمالإلهةألمَابمنأرورو)15(

9(.الهامنر)راجع

جلجامش،ملحمةمنالمتأخرةالنسخفيتدونلم19-49الأسطر)16(

ولكنها

عثرمدرسيلوحعلىمتمرنكاتجمادونهقد!بمنصعنأستنساخفيوجدت

شكوىعلىآنوالإلهجوأبتتضمنالأسطروهذهنفر.مدينةموقعفيعليه

.أوروكنسأء

يعنيالذي+قه(libbisu)الِبِّش!ااوم11الأكديللتعبيرترجمةهنا"قلبهاهياج1)17(

11.لُبِّهاعاصفة1حرفمِاً

والصِد.الحربإلهننورتا،)18(

منواعتُبر،الجبالفِىالخصوبةعنوالمسؤولالوحشيهَالحعواناتإله،سموقان()91

القديمة.الرافدينبلادمعتقدا!فيالسفليلمالعاآلهة

فقدانإلىأدىالنصفِىخرموجودإلىيشيرانالمرجمةفيالمربعينالقوسين)02(

هذينبمِنوحصرهاالمفمَودةالكلماتافتراضيم!شول!شأكثر،أوكلمهَ

الكلماتماهيةعلىالدليلتوفرعندإلاالافتراضهذأيتمولا.القوسنِن

وردالذيالمقطعوتشابهالنصسمِاقمنيأتيالدليلوهذأوتحديدها،المفمَودة

منجزءمعرفةمنأوالنصمنآخرموضعفيكاملممَطعمعالخرمفيه

الأقواسهذهوضععدمفضلناوقدجزئياً.الخرميكونحينالمفقودةالكلمة
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ولكنناوأضحاً،عليهوالدلمِللَوياًالمفقودةالكلمةافترأضيكونحنِن

.للافتراضأخرأحتمالأوشكهناكيكونحينوضعناه

نصرةفِىكبيراًدوراًيلعبجلجامقملحمةوفيثهش،-الشمسالإله()21

ورعايته.جلجامثر

المَديمة،الرأفدينبلادحضارةفيالكبارالاَلهةهموأياأنلمِلآنو،)22(

الاَلهة.مجمعيقودالذىالخالقالرباعيننخرساك-الأمالإلهةمعيعتبرونوكانوا

للمياهتجسيداًفكانأياأماللهواء،تجسيداًوأنليلللسماء،تجحسِداًآنووكان

هي:الثلاثألاَلهةهؤلاءلعبادةرئيسةمراكزكانتالتيوالمدن.العذبةالجوفية

اُريشوا)وبالأكدية"أذنهوسَّعوا11التعبيرأمالأيا.وأريدولأنليل،نفرلآنو،أوروك

الواسعة.بالحكمةزودوهفيعنيدا(أهه!53قدا2)وا!+ولاُزُنشُ
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)1(الثافياللوح

الغاوية،قبالةجالصأن!جدو(:)1

معاً.الحبيمارسان2(:)

ولد.أيننسيأنكيدو(:)3

،ليالٍوسبعأياملستة)،(:

ضبوأنكيدو)5(:

كخة.يضاجع:(6)

فاهاالغاويةفتحت)7(:

لأن!يخدو:لتقول:)8(

كالإله،تبدوأنكمِدوياإليكأنظراكلما1)9(:

الوحضيةالكائناتمعفلماذا)15(:

البرية؟تجوب)11(:

لألمحودكأسأتعا)12(:

الساحة،ذأتأوروكقلبإلى)13(:

أنو.الإلهمقامالطاهر،البيتإلى)15(:

لأصطحبكأنكجدوياقم(:)15

آنو،الإلهمقامأي-أنّا،إلى)16(:

بالعمل،الر!الا1ينهمكحيث)17(

رجل،أىِمثل،وأنت)18(

بنفسك.يضاًأاأستعمل(91)
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الأرضعنقم،تعال:)02(

11.الراعيسرير)فهي()21(:

قولها.تقبّل،اتهاكلمسمع:)22(

المرأةمشورة:)23(

قلبه،إلىنزلت:)24(

ثوباً،خلعت)25(:

واحداً)ثوباً(ألبسته:)26(

الثانيوالثوب:)27(

هي.لبسته:28()

يدهماسكة92ً:

كالصغيرتقوده:03

الراعي،مفازةإلمما:31

.الحظيرةيخَا:32

الرعاةعليهتجمع33:

بينهم:فيماعنهيتحدثونوهم34:

الينية،فيجلجامشهذايشبه35:"كم

كالحصن،شامخ،القامةطويلإنه36:

الروابي،فيولدالذيأنكيدوإنه:37

انو".الإلهقدرمثلوقوته:38

البركائناتحليب:93

رضع،قدكان:04

أمامهالأكلوضعوأفلما:41
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أمامه،الجعةووضعوأ:42

ينظروأخذ،شرب:43

متوجّساً.ويحدّق:44

لِعرفلافأنكمِدو:)45(

للاكل،الطعامأن(:)46

الجعةشربوعلى:)47(

متعلماً.كانما:)48(

فاهاالغاويةفتح!(:)94

لأنكيدو:لتذكر)05(:

أنكعدويأالأكلاكُلْا)51(:

،الحياهسِمَهَفهو)52(:

11.البلدانشَيمةقهىالجعةواشرب)53(:

الأكلأنكيدوأكل54(:)

الشبع،حىَ)55(:

الجعة)من(شَرب:)56(

.أقداحسبعة(:)57

يغني،قأخذالصدر)2(،انشرح)58(:

قلبه،ابتهج:)95(

وجهه.ونوّر(:)06

عن()الشعرالحلاقأزال)61(:

المشعر.جسده:)62(

بالزبَ،نفسهمسح:)63(
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سيداً.وتحوّل(:)64

نَوباً،لبس)65(:

كالعريس.يصبحبهفإذأ:6()6

سلاحهالتقط(:)67

الصباع.ليهاجم(:)68

الأماسي،فيالرعاةيرتا!96:

الذئابيحجزوهو07:

.السباعويصدّ:71

ينامونال!بارالقطعانأصحابفأخذ72:

حارسهم،وأنكيدو73:

اليقظ.السيدفهو74:

،عرسإلىادعياواحدفئ75:

ا.مأدبةالحضورالأسوإرذإتأوووكإلىذاهباًاأوكان:76

كخةمعأنكيدوكان)77(:

اللهو.يمارس:)78(

عينيهرفع)97(:

سيداً،ورأى:)08(

للغاوية:فقال)81(:

السيد،ابعدي،اثهخة1:)82(

؟نحويقدملماذا:)83(

11.يقولهمالنسمع)أو(:)84(

السيد،الغاويةنادت)85(:
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(:وكلمه)أنكيدومنهفاقترب:86()

الخو؟تحثّأينإلمطفئ،ا)يا:87()

؟11ذهابكعناء)وراء(ماذا:)88(

فاهالفئفتح)98(:

لأنكيدو:ليقول)59(:

،الأعراسبيتإلىدُعيتالقد191(:)

الناسعاداتفمن:)29(

كنّة،اختيار:)39(

المراسممائدهَإلىوسأحمل)49(:

الشهية.الحمي!ماأكلات:)59(

السا!ةذاتأوروكملكإلما(:)69

للاختيارمفتوحةالناسستائر:)79(

الساحةذاتأوروكملكجلجامشإلى(:)89

مفتوحةالناسستائر(:99)

لاختيار)155(:

بهافيدخلالمقررةالزوجة)151(:

مقدماًهو:1(ه)2

لاحقاًوالعريس(:)301

الإله،.ممضووةمقرروهذا(:)401

السرّيمماحبلهقُطعوعندما:)501(

11.ذلكلهقُدّرأ(:ه)6

الفئكلامبسبب701(:)
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وجهه.شححب)801(:

تمثلالمفقودهالسبعةالأسطروهذه،مفقودةتزاللاأ-95115)الأسطر:

منالخامسالعمودمنالأولىالخمسةوالأطرالرأبعالعمودمنالأخيرينالسطرين

بنسلفانيا(.جامعةلوحنص

المقدمةفيأنكيدويذهب)116(:

.بعدهمنوكخة:1()17

الساحة،ذاتأوروكقلبإلىدخل:1()18

حوله.منالعامةفتجمّع:)911(

شارعفيوقف:)012(

الساحةذأتأوروك)121(:

متجمّعون،والناس:)122(

عنه:يتكلمون:)123(

التكوين،فيجلجامش!مثيلهواهذا1:)124(

طولاًأقصرلكنه)125(:

يطماً،وأقوى:)126(

10001،يعتنيالذيإنه)127(:

الروابيفيالمولودأ(:كط)8

البركائناتحلمِبومن:(12)9

ا.ايرضعكان(:)013

،بانتطامالأضاحيتقدمأوروكقلبفي)131(:

الغناء:تطلقوالفتية:)132(
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،اابطلموجودا1:)133(

مليحةسيماؤهالذىللفئ(:)134

11بالإلهشبيهندٌّلهمجوداًأصبحلجلجامحتن:

إشخارا)3(للإلهةسرير)137(:

مقامأً،كان)138(:

10001معوجلجامش(:)973

المساء،فيسيلتقيكان:)014(

(.)ْالوصولعلىأوشكوقد)141(:

الشارعمنأنكيدوجاء:(14)2

الطريققطع:)143(

جلجامشايسلكهاالذي)155(:

قوته.ا145:1000

حوله،منمتجمعةكا!كلهاالبلادأوروك:146

حوله،منمتجمعةكانتكلهاالبلاد:147

أمامه،الناساحتضد:148

نحوهالعامةتدافع:914

لمحدميهقبلوأرضيعطفلمثل015:

10001الفئ:151

مقاماً،السريركاناشخاراللإلهة152:

له.موجوداًكانكالإلهندٌّلجلجامش:153

البلاد،ساحةفيتقابلا)154(:

الباباعترضأنكيدو:)155(
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56(

57(

58(

95(

06(

61(

62(

63(

64(

65(

66(

67(

68(

96(

07(

72(

73(

74(

75(

76(

77(

أ(:بقدمه،

،بالدخوللجلجامشيسمحلمأ(:

ثورينومثلتماسكا،أ(:

انحنيا،أ(:

.البابعضادةأ(:حطما

الجدار.اهتزأ(:

وأنكيدو-جلجامشأ(:

تماسكاأ(:

أنحنيا،ثورينومنا:(أ

،البابعضادةحطماأ(:

الجدار.اهتز:(أ

جلجامش)غ(لإن:أ(

،الأرضعلىوقدماهأ(:

غضبه،هدأأ(:

.صدرهأدارأ(:

،صدرهأدارأنبعدأ(:

لهأنكيدوأ(:

لجلجامش!:،قالأ(:

لأمك،وحيداكضخصاأ(:

ولدتك(:أ

،الحظيرةفيالوحشيةالبقرةأ(:

ننسون.الإلهةأ(:
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رأسك.المقاتلينفوقارتفع(:)178

الناسملوكية:(أ)97

اأنليلاالإلهلكقررها)018(:

منالقد!دةالبابليةالنسخةمنالثانياللوحيحملهاالتيالروايةتنتهي)هنا

فيتستمرأنييلجامعةلوحعلىالمدونةوالنسخةالقياسيةالنسخةولكنالملحمة

مقابتداءًالنسختينهاتينمنهناالترجمةتستمرولذلك،الثانياللوحأحدإثرواية

(.جلجامشأنكيدويخاطبوفيهييل،جامعةلوحمنعضرةالرابعالسطر

)ذلك(؟فعللماذا:)181(

جداً،ا000اخماءأي0001ا:)182(

10001دعني:)183(

البلادفيينجزلمما)184(:

10001عملمن(:)185

تعأنقا،)186(:

أخوّة.عقدا)187(:

.القدرةيمتلكالبلاد،فِىالقوياهو1881:

آنو،الإلهكقدرقوته918:

ا)6(.اكالحصنشامخ،القامةطويلإنه:591

إبنها،لتكلمفاهافتحتجلجامشأم:191

فاهافتحتننسونالوحضيةالبقرة:291

جلجامش:لتكلم391:

99http://kotob.has.it



...بوابتهعند،ولديايا491:1

:أ!ا!ة...591

691:......

791......:

891:

991:

5:02

:102

:202

:302

:402

:502

602(

702(

802(

902(

021(

211(

212(

213(

214(

215(

...بوابتهعند...

......هوبحده

،أقاربولالهأهللاأنكيدو

...،الشعرأشدث

11لهأ!ولاالبريةفيولد

كلامهأ،فسمعهناكوأقفاًأنكيدوكان

باكياً.فجلس،أعماقهإلى)كلامها(نزل

دمعاً،امتلاتاأنكيدوعينا(:

قلبه،تكدّر(:

.وأكمَأب(:

دمعاً،أمتلأتاأنكيدوعينا(:

قلبه،تكدّر(:

.واكتأب(:

وجههجلجامشأدار(:

أنكيدو:يكلم(:

صديقي،لِا،عيناك"لماذأ(:

دمعاً؟امتلأتا(:
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قلبك؟وتكدر:2(1)6

.؟11بتواكتأ:2(1)7

فاهأنكيدوفتح:)218(

لجلجامش:ليمَول:)921(

صديقيياامناحة1(:)022

)7(،أوتاريمزقت:)221(

،ذراعايارتخت:)222(

11.قوتيوتلاشت:)223(

فاهجلجامش!فتح:)224(

لأنكيدو:ليقول:)225(

الترجمةهذهفيوتقابلمققودةييلجامعةلوحمن2959-)الأسطر:

الذي69الشطرمناللوحذلكعلىالثالثالعمودويبتدممئى.الأسطر:

هنا(.023السطريقابل

المتوحش!،!بابا)8(يقيماالغابةافي(:")023

سألمحمَله،:2(3)أ

البلاداافيشركلفيختفي:)32

الأرز،غايةفي:)233(

خمبابا،يقيمحيث:)234(

نأعساه:)235(

11.مقامهشِدب:)236(
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فاهأنكيدوفتح:237()

لجلجامش:ولمحال:)238(

،الجبالفيوأنا،صديقييا،علمتالقد1:

،الحيواناتمعأجولكنتحينما:)024(

.اتجاهكلفيمضاعفةساعةستين(مسافةعلى)تمتدالغابةأن:)241(

وسطها؟إلىسينزلفمن:)242(

،طوفانصوتهخمبأباإن:)243(

لهب،فمه:)244(

موت،نفسه:)245(

تريدفلماذا:)246(

ذلك؟تفعلأن:)247(

تواجه،لامعركة)إنها(:)248(

11.خمبابامصيدةهيتلك():)924(

فاه!لجامشفتح(:255)

لأنكيدو:وهال)251(:

11جبالهالأرتقينَّالغابةا1اا:)252(

لجلجامش!)9(:وقالفاهأنكيدوفمَح253:

خمبابا؟مقرإلىنذهبكيفا،صديقيايا25،11:

البشر.يرعبأنأنليلالإلهلهقررالأرزحرأسةأجلفمن255:

إليها.ينظرلاأنيجبرجلوذأكتتم،لاأنأيجبرحلةتلك256:

.المنالابعيدالأرزاغابةيحرس!فمن:257

طوفانصوتهخمباباإن:258
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موت،نفسهلهب،فمه925:

مضاعفة.ساعةستينبعدعلىالغابةحفيفيسمعإنه:026

غابته؟يدخلفمن:261

ثانيأً.وخمباباأولاً،يأتيأدد)15(الإلهإن:

الإيجيجي)11(؟آلهةمنيواجههمن63:2

الأرز!راسةأجلفمن:264

البشر.يرعبأنأنليلالإلهلهقرر:265

11.بالرجفةستمسكغابتهدخلتإذاإنك:662

ليتكلمفاهجلجامشىفتح:267

لأنكيدو:يقول:268

ضعيف؟مثلتتكلم،صديفيياالماذا،926:1

قانطاً.جعلتنيالخائرةبكلماتك:027

معدودهَ،أيامهاالبشريةإن:271

هواء.مجردبأستمراريفعلونهماوكل272:

10001.لمبيوجدلما2731000:

ا،البريةافيوربيتولدتأشا:274

شيء،كلاخبرتافأشماتخافككاشماالأسودحئ275:

امنكا،ينهزمونالشمبان:276

.النزالفياونحتبرالمجربوقلبك:277

.الأفرانإلىالنصرعاصدلِمَييافتعال:278

11.حضورنافِىابلطاتألناليسبكوا:)927(

أسرعا.الأفرانإلىمعاً،متماسكين(:285)

301http://kotob.has.it



)الحد!ما(.يتبادلونجالسينالصناعكان)281(:

سبكوا،كبيرةفؤوساً:282()

سبكوا،كغ()-59بِلة3ً()بزنةبلطات:)283(

كبيرةخناجرسبكوأ)284(:

كغ(=06)بِلة2ً(بزنة)ومشاحذ:)285(

ذهباً.كغ()=15منا03ً)بزنة(أغمادهانصالٌ:)286(

ذهباً.كغ()-15منا03ً)بزنة(خناجرمع:)287(

كغ(.003)=بِلة01ًبمجهزينوأنكيدوجلجامشأصبح(:)288

أقفلهاالسبعأوروكبوابات:)928(

واجتمعوأ.نداءهالعامةفسمعانادىا)092(:

الساحة،ذاتأوروكشارعفيا000ا:92()أ

عرشه.علىااجلسجلجامش:)292(

الساحة،ذاتاأوروكشارعفي..ا.:)392(

جلس،الحشدا1قبالته:)492(

قالىجلجامنراهكذأ)592(:

الأسوار:ذاتاأوروكالضيوخ:)692(

الساحة،ذأتاأوروكشَيوخياأسمعونيا11:

المتوحترا،خمباباإلىالطريقاسأسلك:)892(

)عنه(،يتكلمونمنلأرى،جلجامنر)أنا(:)992(

باستمرار،أسمهالبلادتتداولالذي:)003(

الأرز.غابةفيلأغلبنه)103(:

،أوروكسليلقويكم(:)203
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البلاد.لتسمع:)303(

الأرز.ولأقطعنَّيديلأمدَّ:)403(

11.للأبداسماًلنفسيأناولأقيم:)503(

)12(جلجامتراأتكلم:603

الأسوارا:ذاتأوروكشبانإلىا:703

الأسوارا،ذاتأوروكاشبانيااسمعوني3:11ه8

القتالا،1تعرفونالذينأوروكشبأنيا:903

خمبابا،مقرإلىالطري!سأسلكبقوتي:031

أعرفه،لانزالاًسأوا!ه:311

،أعرفهايقاًالاطرسلكااسأ:312

ذهايي،عندباركوني:313

ابسلاما،وجوهكمثانمِةاأرىأناعسى:314

.أوروكبوابةعبراالقلب7امبتهجوأعود:315

امرتيناالسنةرأساحتفالااسأحييعودتيحين:316

السنة.فيمرتينالاحتفالسأقمِم317ْ:

،الفرحليبدأ،الاحتفالليقم:318

11.ننسونالإلهة،1الوحشيةالبقرة1حضرةفيالطبوللتقرع:931

للشيوخكلمهَأوجهاأنكيدو:032

:القتالا1يعرفونالذينأوروكولشبان:321

الأرز،غابةإلىلِذهبلاأنلهدولوا322:11

تتملاأنيجبرحلة!ث323:

إليه،ينظرلااأنأيجبرجلوذلك:324
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المنالا.1بعيدالأرزغابةيحرسفمن:325

طوفانصوتهخمباباإن:326

موت،نفسهلهب،فمه:327

مضأعفةا،ساعةستينبعدأعلىالغابةحفيفيسمعماإنهأ:

غابته؟يد!لاافمن:932

نَانياً.اوخمبابأأولاً،يأتيأددالإلهإنأ:033

الإيجيجي؟آلهةمنيواجههاامن331:

الأرزاحراسةأجلامن:332

البشريرعبأنأنليلالإلهلهقرر:333

11.بالرجفةستمسكغابتهدخلتإذاإنك:334

الكبار،المستشارونهب:335

جلجامش:إلىلمحولاًوجهوا:633

محرضك،وقلبكجلجامتن،ياصغيرإنك337:11

عنه.تتحدثمماشيءأيتعرفلا:338

،طوفانصوتهخمباباإن:933

موتنفسهلهب،فمه:034

الغابةحفمِفيصمعإنه341:

مضاعفةساعةستينبعدعلى:342

غابته؟يدجرفمن:343

ثانياً.و!باباأولاً،يألَىِأددالإلهإن:344

الإيجيجي؟آلهةمنيواجههمن:345

الأرزحراسةأجلمن:346
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11.البشريرعبأنأنليلالإلهلهقرر:347

الكبار،المستشارينجلجامشسمع:348

...أنكيدونحوا)متجهاً(واضحكحدق934:

،خائفاأناكم،صديقييا،الاَن035:1

11.؟اخطتيأغيرأنعليَّمنهأخافا)ولأني(:351

(.الثانياللوحمنمفمَودهسلراً،عشربنحوالي،النص)بقية
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الثافياللوحهوامنت!

مجزأةوجدت"جلجامثزاملحمة1منالثانياللوحمنالقياسيهَالنسخةإن)،(

القديمصالبابليةالنسخةتعتمدولذلك،كاملةغيرتزللمو،عديدةخروموفمِها

منالقديمةالبابليةوالنسخة.فمِهنقصيوجدحيثمااللوحهذأتكوينإكمالفي

لموبنسلفانيا،جامعةفيالمحفوظالكبيرالطينياللوحعلىمدونةالثأنياللوح

القديمالبابليالعصرمنأخرىنسخةوهناك.منهالأجزاءبعضسوىتفقد

اللوحيننصهنأجزاءًيحملاللوحوهذاييل،جامعةفيالمحفوظاللوحعلى

تعتمدالثانيللوحترجمتناأنإلىالإشارةتجدروهنا.الملحمةمنوالثالثالثاني

الملحمة،ألواحبقيةترجمةفيبهالتزمناماوهوأساسأً،القياسيةالنسخةعلى

الأخرىالنسخنعتمدفإنناالقياسيةالنسخةفينقصهنأكيكونحينولكن

المفقودهَ.السطورلترجمةالمتوفرة

جامع!لوحمنالثانيالعمودمنالثالثالسطرمنالثانيللوحهناترجمتناتبمَدئ

العمودمنالأولينوالسطرينسطراً()20الأولالعمودلأنوذلكبنسلفانيا،

النسخهَفيالأولاللوحمنالأخيرتقريباًالجزءتطابقاللوحهذافيالثاني

للسطرهذهترجمتنافي)1(رقمالتسلسلأعطينافقدهنامن.للملحمةالقياسية

الترجمةهذهإن.القديمةالبابليةالنسخةأيبنسلفانيا،جامعةلوحمن)45(رقم

والنسختينالمَياسيةالنسخةعننقلتسطراً)331(تتضمنالثانيللوح

أنجزناوقد.وييلبنسلفانياجامعتيلوحيعلىالمدونتينالقديمتينالبابلشِين

جامعةلوحعلىالمدونةالقديمةالبابلعهَوالنسخةالقياسيةالنسخةترجمة

يفتيفيماندرجالموضوعهذاولتوضيح.الأكديالمسماريالنصمنبنسلفانيا
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فيعنهاترجمتالتيالسطورأرقاممقابلهاوفيهذهترجمتنافيالسطورأرقام

بنسلفانياجامعتيلوحيعلىالمدونةالقديمةالبابليةالنسخةأوالقياسيةالنسخة

وييل:

المسماريةالنسخفييقابلهاماالعربيةالترجمةفيالسطورتسلسل

45-71بنسلفانيا:لوح)1-28(

47-36:القياسيةالنسخة92-44

أأ-أ09بنسلفانعا:لوخ)45-68(

95-64:القياسيةالنسخة96-76

135-102بنسلفانيا:لوح)77-144(

أ01-301:القياسيةالنسخةأ145-53

216-024بنسلفانيأ:لوح)154-018(

14-91ييل:لو!)181-187(

162-917:القياسيةالنسخه188-502َ

أأ72-9ديل:لوخ()602-252

24-أ216:القعأسيهَالسح253-278

162-187ييل:لوض!)927-503(

258-303:القياسيةالنسخة603-351

منالثانياللوحمنسطراًعشرينحواليمجموعهماويتبقى

مجموعأنأيالحاضر.الوقتحئمفقودأًيزللمجلجامش!"املحمة1

وضعناوقدسطراً.()035حواليإلىيصلأنينبغياللوحهذاسطور

لتمييزهاقوسينبينالقد!لةالبابليةالروايةعنالمترجمةالسطورتسلسلأرقام

القياسية.الروايةسطورعن
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)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

11"كبَتَةهيهناالمسماريالنصفيوردتالتيأكديةالكلمة

(kabatatum،)العربيةالترجمةفيألمجازيمعناهاأستعملناوقدالكبد،أي

)الصدر(.

وتعودالرأفدينبلادجنوبفيعبادتهاانتشرتإلهة(Ishara)إشخارا

صلةذأتكاشاأنهاالمرجحومن.الأوسطالفرأتمنطقةإلىأصولها

.دجانللإلهزوجهَأعتبرتوقدالقد!دة،المعتقداتفيالزوأج.ممراسم

وكلنت.الناضولبلاد-شرقيجنوبوفيسوريةكاليفيعبادتهاأنتضرت

الغربيةالضفةعلىحالياًمسكنة)تلالقد!دةايمارمدينةفي!اصةأهميةلها

(.سوريةثهالفيالأسدلبحيرة

وهوالسطرهذافيالوأردللفعلترجمتناهي"الوصولعلىأوشك"قد

من)+؟*(الثالثةالمطاوعةبصيغةماضٍفعلوهوك!!)8(8ْ!ثيثه!!5إتَّكشَمَّ

فتح،وصل،11الأكديةاللغةفييعنيالذى4ِ!!!ول()لهدشكالمصدر

فيمعتادهوكما،الثانيةوأهملتوأحدةتاءكتبتالنصوفيغلب".

وضعفتلاهالذيالميمحرفمعالدالحرفوأدغم،الأكديةالنصوص

الجملة.فيالتاليالمقطحمعرابطةأداةالفعلآخرفيالمفتوحةوالميمالأخير.

هنا.أوردناهالذيالمعئإلىالفعلدلالةلَطورتالصيغةوبهذه

dإدمِصمَالأكديالفعلترجمنا m ismaالماضيبزمنوالفعل"،الان1ْهنا

"أصبحومعناهألمحربيةفى!مالمافىةالمضاهية(damasu)صمفىالمصدرمن

المقطعمعرابطةأدأةالفعلآخرفيالمفتوحةوالميملان".،تواضعدمثاً،

غيرركع"11أوانحئ"11مثلالفعللهذاالسابقةالترجمأتفإنولذلك.التالي

مقبولة.

أنكي!ولهايقدموهوأمهإلىجلجامشلمجا.188fir-091السطورتتضمن

الثلاثة.الأسطرهذهفيأياهواصفاً
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)7(

)8(

)9(

)،5(

ustalippaدآدانيّا"اُشتَلّب11الأكديةباللغةالسطرهذايقرأ dadaniya.

)وله!ا!!(بلشالمصدرمن)5(المضغفةبالصيغةماضٍأشتَلِّبوالفعل

كتابةأهملتوقدقطع".امز!ا،1المضعفةوبالصيغةاسحب"1يعنيالذي

وأ،الرقبة"أوتارتعنيأكديةفكلمةدآدانيّاأما.النصمنالثانيالياءحرف

المفرد.للمتكلمايا"1المتصلالضميرلهوأضيفبهمفعولوهي"الحنجرة

التيالمناحة"11هووالفاعل"أوتاريامزقت1السطر:هذاترجمناهناومن

السطر.لهذاالسابقالسطرفيوردت

حراسةمهمةأنليلالإلهإليهأسندالذيللوحشالأكديالاسمهوخمبابا

فياحمهويرفىالقد!دة،الرافدينبلادحضارةمعتقداتبحمسبالأرزغابات

بجسدبشعنحلوقبهشِةالفنيهَالمشاهدفييصورخواوا.بصيغةالسومرية

تشبيهسياقفيالفألنصوصفيخمباباذكريردأسد.نحالبولهبشرىِ

الجديدالمولودبشاعةتشبيهفيأووجههبطياتالذبيحةأمعاءشكل

العيلاميالإلهأشكالمنشكلاًخمبابايكونأنالمحتملومن.ببشاعته

كمبابوسالحارسدورخلالمنودورهذكرهاستمرالذيخمبان

(kombabos)إنظرالهلنصتيالعصرخلالسوريةكالأساطيرإحدىفِى(

.-2-(رقمالصورة

وترجمتهالمسماريالنصم!لمحرأءةعلى253-278الأسطرترجمةفياعتمدنا

TheEpic.03:91كتابهفيجورجأندروقبلمن of Gilgamesh,.,.. pp

2-216:41الأسطر،الثانياللوح،للملحمةالقياسيةالنسخةمنو*لك

أيدينا.متناولفيالمسماريالنصتوقرعدمبسبب

والأمطلرللعواصفإلهاًكانالقديمةالرافدينبلادحضارةمعتقداتفيأدد

.والبرقالرعدعنوالمسؤول
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القديمةالرافدينبلادمعتقداتبحسبالسماءآلهة)؟91ْ9(الإيجيجيالهة

السماءآلهةمجمعيمثلونوهؤلاء،(Anunnakku)الأنوناكيآلههَولِقابلهم

الآلهة.مموجبهإيجيجيآلهةيكونمرجحتفسيروهنأكمعاً.السقليلموالعا

وعددهمالاَلهة،بقيهَهمالأنوناكيأنحينفي،عشرةوعددهمالكبار،

مئة.شا

لترتيباستناداًالقياسمِةالنسخةإلىالثانياللوحمنالأخيرالجزءفينعود

الهامشفيإليهالمضاركتابهفيجورجأندرووضعهأالتيوقراءتهاأسطرها

603-الأسطر:العربيةترجمتنافيوتمَابلها:303c-258الأسطر)9(،رقم

.351
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الثالثاللوح

ا)1(،بالسلامةاعدأوروكارصيفاإلىاا:أ

قوتك.علىبالكامل،جلجامشيا،تتكللا:ح!

ضرتجك.علىأتكل،ثابتتانعيناكلتكن3:

الرفيق،ينقذالمقدمةفييسيرمنإن4:

صديقه.ينصرالدربيعرفومن5:

أمامك،أنكيدوليَسِر6:

الأرز،غابةطريىَيعرففهو7:

بالقتالوملمّبألنزالواعِإنه8:

الرفيق،ويحفظ،الصديقينصرأنكيدوإن9:

11الزو!أترعايةويتولى15:

عناتحك)2(،إلىالملكعهدنامجمعناافي1أ:أ

11.عنايتناإلىالملكواعهدإلينافعد12:

ليتكلم،فأهجلجامتنفتح13:

لأنكيدو:يقول14:

-ماخ)3(لاي-11إلىنذهبصديقييااتعال151:

العظيمة،الملكةننسون،الإلهةحضرهإلى16:

شيء،كلعارفة،المطلعة،الحكيمةأ:7

113http://kotob.has.it



8

9

ه

كط

3

4

5

6

8

9

ه

3

!

5

6

8

9

11.خطاناتهديمضورةستقدمأ:

بعضهما،بأيديأمسكواأ:

-ماخلاى-11إلىوذهباوأنكيدو،جلجامش2:

العظيمة.الملكةننسون،الإلهةحضرهإلى2:

*اخا.-لايمما-111إلىودخلجلجامشقام2:

ننسونا:الإلهةاإلىلها،جلجامش!قال2:

سلكااوأ(سأتجرأ)ْ،ننسونالإلهةأيتها:2

خمبابا.موضعصمابعيداً،مسلكا2ً:

،أعرفلاالذىالمَتالسأواجه2:

.أعرفلاالذيالركبسأركب2:

رحلتي،تباركيأنأسألكإني2:

بالسلامة،ثانيةوجهكأرىأنعسى2:

.أوروكبوابةعبرالقلبتج!وأعود3:

مرتين،السنةرأساحتقالسأحمِيأعودوحنِن3:

السنة.فيمرتينألاحتفالسأقيم3:

،الفرحليبدأ،الاحتفالليقم3:

11.بحضوركالطبوللتقرع3:

بحزناستمعتننسونالإلهةاالوحشيةالبقرة31:

وأنكيدوابنها،،جلجامشلكلام3:

،مراتسبعالحمامإلىدخل!3:

،رلغاوارالسدء.ممأاستحصتا3:1

جسدها،يناسحبماألبعستا3:
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صدرها،شماينامااوضعتا:5

تاجها.ةمعتمم.ا.4.1:

بألتراب.تعفرنا1000،:

السيأح،إلىوصعدتالسلمارتقت5:

وضعت،مبخرةكش!،الإلهأمامصعدت!:

)لمحائلة(:يديهارفعتكش،الإلهأماممبخرةوضعت5:

يستكين.لاأنعليهفر!ماهلباًجلجامشلإبنيجعلتالماذأ41:

وسيسلكمسستهوالاَن5:

خمبابا.موضعحيحسابعيدأًمسلكا4ً:

،يعرفلاالذيالقتالسيواجه4:

يعرفهلاالذيالركبسيركب5:

يعود،و)يوم(يذهبيومحئ5:

الأرز،غابةإلىيصل!ما5:

المتوحش،خمباباينحرحئ5:

البلاد.فيتزدرلِهالذيالشركلويفني5:

الأرضا،ادورةتكملاأحين،يومكلفي5:

تنبهك:أنتخافك،لاالتي،العروسايه)5(الإلهةعسى5:

11.االليلحرأسعنايةإلىبهأعهدا5:

10001المساءفيا51000:

(اللوحمنمفقودة:95-62)الأسطر
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،يخرجكيللقطيعغاالبواباتكش!،ايا،فتحتاناغ63:11

البلاد،علىتضرقفإنكا1000ولكي:64

السماء.أوتنورا،الروابيلمامعاافتتضح:65

.الورديبنورك.!.ا.البريةوحولق66:

وبدايةالثانيالعمودنهايةوتمثاغاللوحمنمفقودة)الأسطر:71-67

(.القياسيةالثالثَ/النسخةاللوحمنالثالثالعمود

الحشود،تتجمعانوركابزوغعند72:

.اسطوعكاأنونأكيآلهة-وينتظر:73

:تنبهكاأأنتخافك،لاالتي،1العروس،آيهالإلهة1عسى:74

االليلاحراساعنأيةإلىبهاعهدا75:11

10000001المسلك76:

10000001يمسأن77:

10000001بسبب78:

510000001طريق97:

10050001و08:

الأرز،غابةإلىجلجامش!يذهبحئ81:

الليالي،لَقصرأنعسى،الأيامتطول!أنعسى:82

أواثمَةا،خطوتهلتكنمحزمأ،وسطهليكون:83

الليل،القضاءامأوى،الظلامحلولعند،ليقم:84

10000501اللياغِفي85:
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تنبهك:أنتخافك،لاالتي،العروسآيه،الإلهةعسى:86

خمبابا،وأنكيدوجلجامش!فيهيقابلالذياليومافي:87

الهوح)6(:الرياحخمبابابوجهكش،الإلهأيهاابدث،88:

الغربية،والريح،الشرلمحيةالريح،الشماليةالريح،الجنوبيةالريح:98

والزوبعة،،الممطرةالعاصفة،الجافةالعاصفة،المعاكسةالهبوبة،الهبوبة:09

والنكباء.الهوجاء،الصرصر،،الشريرةالريح:19

خمبابا،وجهوليسوّدعشرةالثلاثالرياحلتهب29:

خمبابا.يصلجلجامشسلاحدع39:

نيرانك،تتقدأنوبعد:49

.المتضرعنحووجهكأدرثهش،الإلهأيها59:

الأرجل.السريعةبغالكعالمِاًااستحملك:69

مريح.سرير،كرسيالمساءافِىاسينتظرك79:

اليبهجوكا.الطعاملكسيحملون،إخوتك،ألاَلهة:89

11.ردائهابهدبوجهكستمسح،العروس،آيهالإلهة99:

كش:الإلهأمامرجاءهاننسونالوحشيةالبقرةقد!ماثانيةمرة155:

الاَلهة؟جلجامشا1000الاكش،الإلهأيهااا151:

؟السماواتفييشارككألا:أج!ه

؟والتاجالصولجانفيسين)7(الإلهيشاركألا:301

)9(؟العمقمياهفي81(أياالإلهمعحكمةيزدادألا:401

؟الرؤوسسودأ(إرنيني)ْالإلهةمعيحكمألا:501

)12(؟اللاعودةأرضفيننجشزيدا)11(الإلهمعيقيمألا:601

10001،كشالإلهأيهالأجعلنه،701:

11.الأرزغابةفي...أنهنحافة.،..أنهمخافة:801
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النص(منمفقودة-901،115أسطر،)ستة

ثهش،الإلهننسونالوحشمِةالبقرةخاطبتأنبعدأ:16

شيءا،كلعارفة،المطلعة1،الحكيمة،ننسوناالوحشيةالبقرة1:ا17

،...جلجامش!امأأ:811

ا،السطحأمنونزلتالمبخرةأخمدت:911

:مشورةوقد!ماأنكيدونادت:012

أشما،)13(عورتيمنطالعاًلحست،القويأنكيدوايا1211:

ايتساوىاالاَننسلكولكن:122

اللمعبد(جلجامشينذرهممنمع123:

أ(11.)ْالمشاعاتأواالقدسياتالنساء،الكاهنات)من(124:

:(تقولإوهيأنكيدوعنقعلىخشبياً)15(حرزاًَعلقت:512

اللقيط،لقينالكاهنات12611:

المتبئ،رجمماالإلهبنات:127

أناأحبهااالذيأنكيدو:128

لي؟ابناًأتخذهأفلا:912

االلإخوةنكيدوأ:013

جلجامش.سيتقبله:131

132:10000001

133:10000001

امعاًالَسافرانعندما:134

الأرزغابةإلى:135

تطولأنالأياما1عسى:136

تقصر.أناللياليعسى7:13
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.أثقةااوخطوتكماالتكنا،محزماًاوسطكمااليكن:138

.اواثقةاخطوتكمالتكن:913

الليل.لقضاءامأوى،الظلامحلولعندأقيما،ا:014

1000.0001ليحمي:141

مفمَودة(.النصمن142-153)الأسطر:

000001جلجامش!015:10

0001-ا..:155

015اءا!رنصغابةبوابةإلىاا156:

المصلى،فيا000اأنكيدو:157

المصلىفِىا000اوجلجامش!:158

10000001بخورصنوبر،:915

حاضرين.كانواا1000أعضاء:016

مفقودهَ(.النصمن161-172)الأسطر:

ارغبتكا.ستحققكَشالإلهأبأمر173:1

10000001مردوص!ا!لهبوابةعند:174

0501الماءالمجرىصدرعندأ:57

الظهر،17610000001:

الأرز.غابةفيا1000000لمأ:77
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10000001جلجامش178:

10000001ونكمِدأو:971

11فاًا3طعاتأكلاأنأيجبمضاعفةساعةعشرينمسافةلغاية018:

(.مفقودةالنصمن:181-802)الأسطر

وعودتنا)16(،اذهأبناأيامافي902:11

الأرزاغابةإلىنصلاحئ:021

،المتوحشاباا-كباننحراحئا:112

كشا،يزدريهالذيالضركلالبلادامناونمحوا:212

:213......

10001.لكيكونلاأنعسى214:

،الشارعمنالشبانيجمعوالاأنيجبالعسكراا215:

10001انشدوا،الضعيفقضيةفياحكموا:216

رضعأطفالمثلرغبتنا،نحققبينما:217

11.خمبابابوابةفيااسلاحناونغرز:218

السلامة،لهيتمنونالعسكرولمحف921:

محتشدين،الخلففيأوروكفتيانركض:022

)قائلين(:قدميهالعسكروقبل:221

بالسلامة.أوروكرصيفإلىاعد222:1

قوتك.علىبالكامل،جلجامثريا،تتكللا223:

ضربتك.علىاتكل،ثابتتانعيناكلتكن:224
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كطكط5

226

227

228

922

023

231

كط32

233

234

235

632

237

823

الرفيق،ينقذالمقدمةفييسيرمنإن:

صديقه.ينصرالدرب-يعرفومن:

أمامك،أنكيدولمَسِر:

الأرز،غابةطريقيعرففهو:

بالقتالاوأملمٌّبالنزالواعِإنه:

.الجبالمجازاتفيساراقدالذيافهو:

،الرفيقاأيحفظ،الصديقاينصراإنه:

الزو!اترعأيةأاويتولى:

رعأيتكا)17(فيالملكاعهدنامجمعنافي:

11.اعنايتناافيالملكواعهدإلينافعد:

،اليتكلمافاهأنكيدوافتحا:

الجلجامش!ا:يقول:

10000001عد،صديقيايا1:

.1000000111بلذهااصلااتوالا:

وعلى،مفقودةالقياسيةالنسخةمنالثالثاللوحمنالأخيره)الأسطر

البابليهَالنسخةييل،جامعةلوحلكن.923-248أسطر،عشرةعددهاأنالأرجح

الخروممنالرغموعلى.الثالثاللوحلمضمونمكملةروأيةيتضمن،القديمة

جلجامثرملحمةمنالثالثاللوحروايةبهالتنتهيترجمتهاهنانوردفيهاالموجودة

(.المسماريةعلاماتهمأمعظمفَقدا266و265والسظران264.السظرلغايةوذلك

-،21
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924(

0(52

251(

252(

253(

254(

255(

56(2

257(

258(

925(

026(

261(

262(

263(

264(

جلجامتن:ليكلمفاهأنكيدوفتح(:

برحلتك،لَمرغبتاكماا(ْ:

إلمن،متطلعأإبقدلبك،يخفلا(:

مقامه،أعرفالغابةاففيا(:

فيها.يمضىِالتيااوالطرقخمبابا،(:

(.بيوتهم)إلىوأرسلهمالمحتضَدينا1كلم(:

:)10000001

معي،يذهبواالاأنا...(:

11.إلبكم10000001(:

مبتهجةبفلوبالجموع(:

هذأقولهااسمعوا(:

0001:دعاءًاأطلقواالفتيان(:

.10001وعسى،جلجامشدا،اذهب11(:

أمامكا.ايسيرأنإلهكعسى(:

11.اهدفكإلىايوصلكأنكشاالإلهاعسى(:

.0001اساراوأنكيدوجلجاْمش!(:
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)4(

)5(

)6(

الثالثاللوحهوامش

موجهبحد!ماجلجاشَ!لملحمهَالقياسيةالنسخةمنالثالثاللوحيبتدئ

فيجلجلمش!نحاطبةمنينتهونوحين.جلجامشإلىأوروكشيوخمن

الحدسما.لهموجهنِنأنكيدوإلىيلتفتونالعاشرالسطر

نأبعدأنكيدوإلىأوروكشيوخحدشما12و11السطرانيتضمن

جلجامنر.مخاطبةمنالعاشرالسطرفيانتهوا

E.-ماخاى-!ال GAL. MAH'جولاوالشفاءالطبإلهةمعبداسمGula

السومرية،باللغة،يعنيوالاسم،القديمةالرافدلِنبلادمدنمنخمسفِى

بهذاجولاللإلههَمعابدفيهاوجدتالتيالخمسوالمدن".العظيمالقصر11

بالمعبدوالمقصود.وأوروكآشور،أور،،بابلالِسن،:هيالاسم

جولاوالإلهة.أوروكمعبدجلجامشَملحمةمنالموضعهذافِىالمذكور

لجلجامسق،جلجامش!أماًملحمةفياعتبرتالتيننسوننفسهاهي

حالياً(.بحريات)ايشانايسنمدينةفيالرئيسعبادتهامركزوكان

أحدَشرِوهوالنصمنالموضعهذافييردالذيللقعلترجمتناهذه

9daser!،ليكونالشمينتضعيفوجوبمعcagdasserمضارعوهو

المضاهي(gasaru)رشجالمصدرمنظ8الثانيةالبسيطةبالصيغة

تجرأ.جَسَرَ.ممعئالعربيللفعل

الرافدينبلادمعتقداتبحسبثهنر-الشممصالإلهزوجةهىِآيهالإلهة

المَديمة.

منالقماسمِةالنسخةمن88-116للأسطرالمسماريالنصلدينايتوفرلم

الإنجليزيةالرَجمةعلىهنالهاترجمتنااستندتفقدولذلكالثالثاللوح
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)8(

)9(

()01

،(1)

2(1)

TheEpic..!ه.؟.25.ةة:كتابهفيجورجلأندرو of Gil9ameshوتمثل

الثالث.اللوحمنالرابمالعمودوبدايةالثالثالعمودنهايةالسطورهذه

والصيغةالقدمِمةالرافدلِنبلادحضارهَفي-القمرالإلههو)+"5(سينالإله

حيحس!لعبادتهالرئيسالمركزأورمدينةوكانتنانّا.لاسمهالسومرية

اعتوتوقد.حرانمدينةلعبادتهالثانيوالمركزفمها.الرئيسالإلهاعتبر

له.ابنةعشتارالإلهة

عنالمسؤولالحكمهَإله،أنكيالسومريةبالصيغةواحمه)!-(،أياالإله

أريدووكا!ما.القديمةالرافدينبلافىهعتقداتفيالعذبةالجوفيةالمياه

لعبادته.الرئيسالمركز(العراقجنوبفيحالعاًشَهرين)أبو

.الأرضسطحتحتالموجودهالعذبةالجوفيةالممِاههياالعم!اامياه1

الذيأياالإلهقبلمنخلقتأنهاالقد!دةالرافدينبلادأساطيروبحسب

.البابلية،الخليقةقصةفيالأولمماالعتيقةألاَلهةأحدآبسو،جسدمنكونها

مقأمه،أياالإلهألمحامالمياهتللثوعلىأيضاً.آبسواسمحملتوقد
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لمالعاإلىلحقتهالتيةلهوزأصمالجشنَن-ألا،زوجاًاعتبر.الموتىأرواح

لمالعاذلكفيوبقيت،القديمةالرافدلِنبلادأساطيربحسب،السفلي
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وبالنسبة.وللمرأةللرجلنفسهاالدلالةولهاالعربيةاللغةفيعورةكلمة

نأأىالمفرد.للمتكلمالتملكياءبالكلمةوألحقت،الفرجتعنيللمرأه

بعضذهبتكماالرحموليسالعورههيالنصفيالواردةالكلمة

.الترجمات

وكُلمَشاتقشداتلكلمتيترجمتناهيوالمضاعات"القدسمِا!النساء11

بلاد-فيالكاهناتهعالمعابدلخدهةينذرنكننساءوهنالأكديتين،

الأحكامحمورابيشريعةمن181المادهنظمتوقد.القديمةالرافدين

هذهترجمتناووردتالمعبد،خادماتمنالصنفنِنبهذينالشخصية

الموسومكتابنافيحمورابيلشريعةترجمتنافيوتفسيرهاالصنفينلاسم

)دمضق،به،.واقمارلمج!اللغويئالشروحات!عحمورالمبشريعة

م(.5002

فِىتهدأنيمكنالتي4+؟()ْإندِهيهناالنصفيتردالتيالأكديةالكلمة

,endi)وايمدِايندِبلفظألِضاًالأكديهَالنصوص emdi،)الجر.حالةفي

علىأوالعطريةالأشجارمننوععلىتطلقكاشاالكلمةوهذه

بتعليقهننسونقيامسببأنويبدوللتبخير.يستعملكانالذيخشبها

له.رمزيتبخيرهوأنكعدوعنقعلى

ملحمةمنالقياسيةالنسخةتستمرالنصفيالموجودالنقصبعد

لسانعلىحديثمنابتداءًالثالثاللوحأحداثروايةفيجلجامش
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حينغيابهأثناءفيأوروكشؤونتداركيففيهيوصيجلجامش

الأرز.غابهَإلىيذهب

أنكيدو.إلىموجهانالعسكركلاممن233-234السطران
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لجلجامشا:أيقول،ليتكلما5فاأنكيدوأفتح:024

ا،الغابةوسطإلىاننزللادعنااصديقيأيا241:11
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242

243

ج!44

245

246

كط47

824

924

025

152

252

325

254

255

256

257

258

925

026

261

11.يدإيتشنجت،قبضتياوهنتألقد:

ألأنكيدوا:يقول،ليتكلمفاهاجلجامشافتح:

بائس؟بشكلأنت!طما،صديقييا،األماذا:

؟الجبالتلكنعبركللماأأ:

أمامنا؟الذيذاكمنخفنااأكيف:

1000.0001ننكصأنقبل:

،بالعراكالعارفصديقييا:

النزالط،10001الذي:

.االموت1تخاففلا،ستمرإرباا1000تلمسشما!:

.إظهارهوكررالعطفأظهرمعي،1...ا:

كالطبل.عالمِاًأصياحكااجعل:

ركبتيك.وهنوليبتعديديكتشنّجليذهب:

مرخين.سنذهبصديقيئ،ياتماسك:

العرافي.علىفكركثبت:

.الحياةانشدا1والموتانسَ:

متفقد.إنسان10000001:

ا،الصديقويحمينفسهيحرس!االمقدمةأفييسيرامناا:

".المسنقبلفيابعيدةاسماًالأيامصاغا)هكذإ(:

كلاهما.وصلابعيدةا1000:

(.حراك)بلاواقفانوهماكلمانهم،ساكنة)أصبحت(:
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الرابعاللوحهوامت!

كأنإذ،للزمنمقياسا،دقيقة012تساويالتي،المضاعفةالساعةاستعملت

بيرهيلهاالمستعملةالأكديةوالكلمة.ساعةعضَرةاثنتيإلىيقسماليوم

صرَ.008.01وتعادلأيضاالمسافاتلقياستستعملكا!ماالتي3ء"()دا

c(iksup)"كسابإكسب11الأكديةاللغةوفيخبزا"،"كسر kasapu

للمصطلحالحرفيةالترجمةاستعمالفضلناوقدطعاما"."تناوليعنيمصطلح

العربية.اللغهَفيلهمشابهةدلالةلوجود

(وا+لاك!u+ْ5هa)ثيلا؟؟نُبَةٌّ""إشكنوالأكديللتعبيرترجمة"،للمبيتاتوقفا1

المصدرمنمشتقمؤشمااسمنُبَةٌّوكلمةمبيتاً".اسكنا1حرفياًيعنيالذي

العربية.اللغةفيباتللفعلالمطابق)!؟!ه(تاب

وترجمتهاتكوينهاإعادةأمكنومد،النصمنمفقودة15-21الأسطر:إن

فيمثلما،اللوحمنأخرىمواضعفينفسهالمقطعتكرأرإلىاستنادا

.83-49:والأسطر:43-54الأسطر

له،أنكيدووتفسيرلجلجامنرالثانيالحلمتفاصيليرويالذىالمقطحإن

مضمونلكن.للملحمةالقياسيةالنسخةمنمفقودسطرا،25منويتألف

عثرللملحمةوسيطةبابليةروايةهنسطراعضرتسعةفييردالمقطعهذأ

فيحاتوشاالقديمةالحثيةالعاصمةموقعكوى،بوغازفيمنهانسخةعلى

علىتعتمد55-73()الأسطر:هناوالترجمة.الأناضولبلادوسطثهالي

أسطرعنلتممِيزهاقوسينبينتسلسلاتهاأرقاموضعناوقدالأسطر،تلك

القياسية.النسخة

عضرةيتضمنللملحمةالقياسيةالنسخفينقصيوجد401السطربعد

تظهرالروايةهذهلكن.الثالثجلجامشلحلمأنكيدوتفسيرترويأسطر
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)7(

)8(

)9(

()01

فيوذلكنفر،هدينةموقعفيالمكتشفالقديمالبابليالمدرسيالنصفي

أ50)الأسطر:هناترجمتهانوردالتيالأسطروهيمنه،18-الأسطر:

1(.أكط

جلجامش!لملحمةالقياسيةالنصخةفينقصهذهترجمتنافِى134السطريلي

النسخةمنالرابعاللوحمنأ141-54)الأسطر:سطرًاًعضرأربعةيشمل

البابلياللوحل7خلامنإليناوصلالسطورهذهمضمونولكن(.القياسية

الخرومبعضوجودمنبالرغمالمَديمةنفرمدينةموقعفيالمكتشفالقد!بم

يردماعلىأ-35،152الأسطر:المفقود،المقطحترجمةفياعتمدناوقد.فيه

القدبم.البابلياللوحذلكفيفي

أسطر.بضعةيتضمنالقدمالبابلياللوحفينقصيوجد145السطربعد

لجلجامش!مفسرأًأنكيدوهوالمتكلمأنيتضحالسطرفيالنصيتضحوحين

سياقعلىتؤثرلمولكنهاالمفقودةالأسطرعددنجهلكناولما.الرابعحلمه

نفسه.السطوربتسلسلالترجمةوواصلناالثغرةهذهأهملنافقدالنص

خمسةعلىيشتملللملحمةالقياسيةالنسخةفينقصالسطرهذامنيبدأ

منيتضحالأسطرهذهمضمونلكن(.181-591)الأسطر:سطراًعشر

التيالقديمةالبابليةالروايةمن3-17()الأسطر:سطراًعشرخمسةخلال

مدينةموقعوهوببغداد،حرملتلفياكتشفقديمبابليلوحعلىدو!ما

الأربعينياتأواخرفيباقرطهالراحلالأستاذفيهانقبالتيالقديمةشادبم

الماضي.القرنمن

من718السطرفيالخأمسحلمهفيهيرويالذيجلجامشحديم!اينتهي

الحلممغزىفيهيفسرالذيأنكيدوحديخَايبدأ188السطروفي.الترجمة

لصديمَه.
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هذامنوالحد!ما،الوضوحإلىالقياسيةالنسخةتعودالسطرهذامن(11)

أنكيدو.لسانعلىيكون(أ69)السطر
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الخامصاللوح

الغأبهَ،يتأملانوقفاأ:

وبارتفاعه.بهملياًيحدقالنالأرزبشجر2:

وبمدخلها.بهاملياًيحدقانبالغابة3:

(.الأرض)ىلى!رباً)رسم(وإياباًذهابأًخمبابايمضيوحيمسا4:

طيبة.والرحلة،مستقيمةالطرقاتكانت5:

إرنينيالإلهةوعرلقالاَلهةمقامالأرز،جبلرارا6:

خصبه.رمزالأرزوشجرنفسهالجبلووجه7:

10001.منعشات،برودتهمنعشة8:

وارفة.ظلةوالغابة،متشابكةالشجيرأت9:

1110001ابَلّك1ّشجرالأرز،.15:11

هذابعدالنصويستمرشاراً.42علىيشتملاللوحفينقص)يوجد

(.اللاحقةالأسطرتتخللكثيرةخروماًول!شالنمَص

10001،السيوفماسرعان53:

1000،0001الحمَاشماومن:54

اْ.َا...البلطاتوضعت55:

اْا..ََفيوسيفأًفأسأ56ً

1000.0001واحدا57ً:

1000.0001إلىانسلوأ58:
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.10000001خمبابا95:

النص(هنمفقودةc46-60أسطر،)خمسة

ا،ليتكلمافاهجلجامشاافتح65:

لأنكيدوا:ايقول66:

00،01صديقيايااماذا،671:

:6810000001

1000.000111أنليلاي!لهأجلمن:96

:لجلجامشايقول،اليتكلمفاهأنكيدوافتحا:07

100،0001خمباباإن،صديقيايا71:1

10000001وا!داًواحدأً،:72

،10000001رداءأن:73

يقهرانها.أنمعاًاأثنانيستطيعالزلقالمنحدرحئ74:

.10000001اثنان:75

يقطعاأنالسهلمنال!سطياتبثلاثحبل76:

15.يغلباأنألشبل!تيمكنالقويالأسداحئا77:

10001)1(إنسانإليهيذهبلامكانإلىجئنالقد(:)78

11.خمبابابابفيسلاحنالنغرز:)97(

جلجامش:يخبرأنكيدواأ...)08(:

المتوحشا،أخمباباهوالعاصقةانقضاضإن11)81(:

11.سيسحقنا،العواصفإلهمثلاإنها:)82(
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83

84

85

86

87

88

98

59

19

29

39

49

59

69

79

89

99

55

10

كطه

لجلجامش!)2(:يقول،ليتكلمفاهخمبابافتح:

البدائيمنالمشورةيأخذونجلجامش!،يا،الحمقىا)وحدهم(ا:

والمتوحش.

أمامي؟هنا،إلماجئتلماذا:

أباً،يعرفلممنيا،سمكةبيضياأنكيدو،ياتعال:

.أمحليبيرضعلممنلِا)3(،والرفشالسلحفاةفمَيسيا:

ليملأا1000كانفمامنك،أقتربلملكننيصغركفيرأيتك:

كرشي

أمامي،جلجامش!تجلبأنخيانة!ماالاَناا:

غرلمجما.محاربمثلهناكأنكيدو،يا،وتقف:

وبلعومه.جلجامشحنجرةسأقطع:

11.الجوأرحوالعقبانللنسورالطائر،للجرادلحمهسأطعم:

لأنكيدو:يقول،ليتكلمفاهجلجامشفتح:

.تغيرتلمحدخمباباسيماءإن،صديقيايا1:

لنهزمه،مقامهإلىأتيناإننا:

11.بسرعةا1000000لاقبيوالاَن:

لجلجامش:يمَولليت!دلم،فاهأنكيدوفتح:

بائس؟بشكلتتكلم،صديقيياالماذا،ا:

بالخيبةأشعر100001الخائرةكلماتكمن:

ا،اواجبناواحد،صديمَييا،الاَن:ْأ

القالب.فيالنحاسسكبفقدأ:

الفحم10001؟واحدةلساعةالأتونلنشغلذلك(كان)فهلأ:
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؟وا!دةلساعة

؟السوطليفرقعالطوفانإرسالكان()وهل:301

تترابم.لا،تنسحبألاا:401

11.قويةضربتكلتكنا501:1000

القمِاسية(الروايةنصمنمفقودةسطرًاً)24

03

31

32

33

؟3

35

36

37

38

93

04

41

كط4

43

.الرأسمرفوعوإجهه.1.1.والأرضاضرب:أ

.الأرضتفطرثأقدأمهمأعفابعند:أ

.ولبنان()ْسريونجبالبدورانه!ا،هزوأ،لقدأ:

البيضاء،الغيومالسوإدإلىوتحولتأ:

هالضبابمثلالموتعليهموأمطرت:أ

الهوج:الرياحخمباباضدكشالإلهبعثأ:

الغربية،والريح،الشرقيةالريح،الضماليةالريح،الجنوبيةالريح:أ

الممطرهَ،العاصفة،الجافةالعاصفة،المعاكسةالهبوبة،الهبوبة:أ

بعة،لزواو

والن!ساء.الهوجاء،الصرصر،،الشريرةالريح:أ

خمبابا.وجهواسودّ،عشرةالثلاثالرياحهبتلقدأ:

للخلف.لايرفسوللأماميهجمأنعلىقادراًيعدلمأ:

خمبابا.إلىجلجامشسلاحفوصلأ:

لجلجامش:خمباباقالحياتهلإنقاذأ:

أمك،للتوأنجبتكوقد،جلجامشيالصغيرإنكااأ:
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40

45

46

70

84

94

05

51

52

53

54

55

56

ننسونا.الوحشيةالبقرة1نسلحقاًلكنك:أ

.الجبالاقهرتاثهشالإلهبأمر:أ

الملك.جلجامش،أوروكفلبسليلياأ:

10001،أنيقدرلاالميتالرجلإن،جلجامشياا1000أ:

10001سيدهأجلمنحياًا000اأ:

10000001جلجامشياحياًأبقنيأ:

الأرزا،اغابةفيأجلكمنهنالأقيمأ:

10000001تأمرمابقدروأشجاراً:أ

10000001الاَسشجيراتلكسأحرسأ:

11.قصركزينةالخشبأ:سيكون

لجلجامش!:يقول،ليتكلمفاهأنكيدوفتحأ:

خمبابا،لكلمات،صديقييا،تستمعالا1أ:

.1000000111تهسلاتونسَاا1:أ

(.القياسيةالنسخةمنمفقودة157171-)الأسطر:

لأنكيدوا:ايقول،ليتكلمفاهخمبابافتح:

10001،المسالك،غابتيمسالكتعرفإنك173:11

.الكلامأساليبكلوتعرف:174

الغابة.إلىالطريقفيشجرةعلىوأعلمَكبكسأمسك:175

.الجوارحوالعقبانللنسورالطائر،للجرادلحمكسأطعم:176

معك،!لاصي)يكمن(أن!جدو،يا،الاَنولكن:717
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.(الترجمة

11.حيأًيبقينيأنلجلجامشقل:178

ليتكلم،فاهأنكيدوفتح917:

لجلجامش:يقول:018

الأرزا،1غابةيحرسالذىِهوخمباباإن،صديقيايا181:1

قوته.حطم،انحره،اهزمه:182

الأرزا،1غابةيحرسالذيهوخمبأباإن:183

قوتهحطم،انحره،أهزمه:184

بفعلنا،العظيمأنليلالإلهيسمعأنقبل:185

فيكترنفر،فيأنليلعلينا:العظاما1ألاَلهةفمِغضب:186

.1.لارسا)5(1.

!باباأنحراالذيهواجلجامشللأبد:خالداًاذكراًاهناكليكن:187

اَ.المتوحش!ا1

أنكيدوا،قالهأماخمبابال!ع:188

10001سهرأافر!:918

هذهفي091-232الأسطر:وهي،النصمنمفقودةسطراً)43

لأنكيدوا:يقولليمَكلم،فاهخمباباأفتح:233

راع،مثلأمامهتجلصإنكا..01ا:ا234

لها.الخدماتأتؤدىلهأجيرمثل:235

معك،اخلاصيايكمنأنكيدويا،والاَن236:

11.حياًيبقينيأنلجلجامش!لمحل:237
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.(الترجض

ألجلجامنر:يمَرد،ليتكلمفاهأنكيدوفتح:238

الأرزا،اغابة!رسالذيهوخمباباإن،صديقي:"يا923

،قوتهااحطم،انحره،اهزمهاا024:

بفعلنا،العظيمأنلمِلالإلهيسمعأنقبل241:

0001.ألارسافيثهشنقر،فيأنليلعلينا:العظامألاَلهةفيغضب:242

خمبابانحرالذيهواجلجامشللأبد:خالداًاذِكرأًاهناكليكن:243

111.الوحش!ا1

ا:قاسيةلعنةلعنهما..وا.0001اخمباباسمع:244

هذهفي532-245الأسطر:وهي،النصمنأسطرتسعةيضمل)نقص

الكبر،يبلغالاأن"عساهمأ:254

11.صديقه،جلجامشسوىأنكيدوأحديدفنلاأنوعسى:255

لجلجامش:يقرأ،ليتكلمفاهأنكيدوفتح:562

تسمعني،لالكنكأكلمكإني،صديقييا257:11

1000،0001اللعناتبينما:258

11.فمهإلىااللعناتتكألترجع:925

صديقه،اكلماتجلجامشأسمع:026

جنبه.مناالخنجر1فسحب:126

النحر،فِىجلجامشأطعنها:262

الرئتين.يقتلعوهوأنكيدو،263:10001
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للأعلى،قافزاًا264:1000000

كغنيمة.الأنيابأخذالرأسأمنا:652

الجبل،علىبغزارةالمطرا1سقط:266

الجبل.علىبغزارةا1000سقط:267

لأنكيدو)6(:،ألهاجلجامشقالا]:)268(

انتصارنا.نفرضأنلمجب،صديقيلِأالاَن،11:)926(

الغابة.فيانسلتفالهالات:)027(

11.بريقهاوعتم،انسلتالهالات:)271(

لجلجامش:له،أنكيدوقال:272()

؟صغارهتذهبأينالطائرتمسك)حين(،صديقيايا2:1(37)

لاحقاً،الهالاتعنفلنبحث:)274(

الغابة.فيوهنأكهناتركضفالصغار:)275(

11.معهتابعهانحر،ثانيةاضربه:)276(

رفيقه.كلمة!لجامشع(:)277

،بيدهبلطتهفأخذ:)278(

وسطه.منالخنجرسحمب:)927(

،نحرهفِىجلجامشطعنه:)028(

بالتضجيع.يقومأنكيدووصديقه:2()81

فسقط،ا1000000هو:)282(

دمهْمنمجاريسالت:)283(

.الحارسخمباباللأرضأوقع:)284(

1000.0001مضاعفتينساعتينولمسافة:)285(
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.10000001نحرمعه:)286(

.10000001أخشاباً:)287(

الغابة،حارس،الوحشنحرلقد:)288(

.ولبنانسيريونجبالذرىلصيحتهتنشقكانتالذي:)928(

.الجبالإهتزت10000001:)092(

الروابي.كلارتعشسا10000001)192(:

الغابة،حارس،الوحثرنحرلقد:)292(

1000.0001مكسور:)392(

السبع،الهالات(1كلنحرأنبعد:)492(

،وزناتبثمانيوخنجربوزنتين،حربشبكة:)592(

الغابة.يذرعنزل،وزناتعضرزنتهما!املاً:)692(

وأن!جدوالأشجاريقطعجلجامتر.المكتومالاَلهةمقاماكتضف:)792(

.الأخضابينتقي

ليتكلم،فاهأنكيدوفتح:892

لجلجامش:يقول:992

فيعالياًرأسهاكان،باسقةأرزشجرةقطعنالقد،صديقيايا003:1

السماء.

واحدةذراع،عرضهذراعا12ً،ذراعاًارتفاعه36باباً؟سأصنع:103

سمكه،

لمحطعةكلهاستكون،القاعدةإلىالقمةمن،ومحورهعضادته:203

.ةحدوا

)7(الإلهلمجبهأنوعسى،غريبمنهيقتربلاأنعسى:)303(
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سأحمله،الفراتعلىأنليلمعبدإلى(:3ه)4

نفر.مدينةأهاليبهليبتهج:)503(

أنليل".الإلهبهليفرح:)603(

.عليهاالأرزاخشبوحملواطوفاًسويةشدوا:703

1000،0001الدفةعلىأنكيدوكان:803

خمبابا.رأسجلجامشأحملاو903:
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)1(

)2(

اتمساللوحهوامش

للوحالقياسيةالنسخةمنمفقودة77السطرتليالتيالسبعةالأسطر

علىأسطرخمسةفيحفظتالصديق!تبينالحوأربقيةلكن،الخامس

اللوحوهذا.القديمةشادبممدينةموقع،حرملتأرفياكتضفثانلوح

أوردناوقد،جلجامشلملحمةالقديمةالبابليةالروايةمنجزءاًلمجمل

.78-82()الأسطرهناالأسطرهذهترجمة

الأخوه،السنواتفيجووج،أندروالبريطانيالمسمارياتلمعااستطاع

جلجلمش!،ملحمةمنالخامساللوحنصمنكبيرةأ!زاءتكولِنإعادة

س!تالنصهذأفيكبيرةثغراتبقاءمنالرغموعلى.القياسيةالرواية

الخامس،اللوحفيالموجودالنقصمنالأكبرالجزءجورجأندروترجمة

:الموسومكتأبهفينضرهاوقد

4-41..TheEpic of Gigamesh,A New Translation, pp

الخامساللوحمنجورجأندروقدمهالذيالجزءويشمل

هي:الجزءهذأمنمفقودةتزللمالتيوالسطور.85-203السطور:

901-4131156-730027-192c 247-255c 291-234c

أندروقرأءةعلىهناالعربيةالترجمةفياعتمدناوقد792-992.و

العربيةالترجمةفيوتقابلها،المو!ودةللسطورالإنجليزيةوترجمته!ورج

تسلسلاتإلىالرَجمةنصفيوسنضير.83-903السطور:هنا

أن!رووضعهاالتيالتسلسلاتتقابلوالتيمفقودةتزللمالتيالسطور

النقصإكمالأمكنجزءكلإلىالإشارةستردكذللث.!ووج

جاءتالتيالخامساللوحلنصالقد!دةالبابليةالروأياتمنفيهالموجود
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)3(

)4(

)5(

)6(

ديالىمنطقةفيحالياًأشجالي)تلالقديمةنيربتممدينةموقعمننسخها

العراقي.المتحفومنالعرأق(شعرقيفي

تغادرمانادراًالسلا!فمنكبيرلنوعالعراقفيشائعاسمالرفش!"11

الاعتياديةالسلحفاةأما.الأكديةاللغةفيمستعملنفسهوالاسمالماء.

وهينفسهاالأكديةحالياًالكلمةالعراقيةالعأميةفيعليهايطلقيزلفلم

رقة.

جبلمعالشرقيةلبنانجبالسلسلةعلىيطلقاسريون"1اسمكان

الغربية.لبنانجبالعلىالبنان"1واسم،الشيخ

فيهاقامتوقدالرأفدين،بلادجنوبفيالمهمةالمدنمنلارساكاشما

ولارسا.الميلافىقبلالثانيالألفمطلعفيأموريأصلمن!اكمةسلالة

والثانيةكشالإلهلعبادهَمهمينمركزيناعتبرتاقديمتينمدينتينإ!دى

بغداد(.منبالجنوإلىاليوسفيةقربحالياًحبة)أبوسبارمدينةهي

كم02حوالييبعدالذيالسنكرهلَلباسماليوملارساموقعويعرف

منالموقعهذانقبوقد.أوروكمدينةموقعمن-الشر!يالجنوبإلى

معكشللإلهمعبدأبنيةمجمعفيهواكتشففرنسيةآثاريةبعثاتقبل

الأبنية.إحدىدإخلياؤقورة

منالقياسيةالنسخةفيسطرا22ًمننقصيو!د762السطربعد

القدمِمةالبابليةالروايةولكنالأسطر:027-192.وهي،الخامساللوح

هذأتكمل،ديالىمنطقةفي،أشجاليموقعفيمنهانسخةوجدتالتي

نوردسطراًثلاثينمن،أشجأليلوحعلىالجزء،هذاويتألف.النقص

بينالأرلمحامهذهوضعناوقدc297-862:الأرقامتحتترجمتهاهنا

لتمييزها.قوسين
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يمكنولكنأسطر،ثلاثةيشمل203السطربعدالنصفيتشوهيوجد)7(

الخامسللوحقديمةبابليةروايةمننسخةخلالمنالنصيتابعأن

الموضعيعرفولاببغداد،العرأقيالمتحففيمحفوظلوحعلىمدونة

هذهفي303-603:الأرقامتحملاللوحهذأوأسطر.منهجاءالذي

العربية.الترجمة
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ه

2

3

هـ

5

6

8

9

2ه

السادلرا!لوح

تجهيزأته،نظف،ملحهغسل

،ظهرهعلىشعرهخصلاتأسدل

النظاف،ولبسالمتسخة)ملابسه(ألقى

،بوشاحمشدودةبعباءةالتف

بتاجه.جلجامشاعتمر

:الأميرةعشتاو،الإلهةالعينأدارتجلجامش!حسنإلى

.الزوجأشمالتكن،جلجامشيااتعال1

إهدأءً.إليَّ!طاركأهدني

زوجتك.أكونأناالسيد،تكونأنت

والذهب،اللازوردمنمركبةلكلأجهزن:

،الكهرمانمنقرناها،الذهبمنعجلاتها:

الضخمة.والبغالالعاصفةشياطينتجرّها:

الأرز.عبيروسطبيتناإلىادخل:

بيتنأ،إلىدخولكعند:

قدميك،يقبلو!أنالمرموقينالمطهرينالكهنةعلى:

لك،صاغرينيكونواأنوالأمراء،الأعيان،الملوكوعلى:

لك.ولاءهديةوالسهلالجبلمخصولليحملوا:

توائم.ونعجاتالثثلاثاًعنزاتكلتلد:

.بغلٍأي)حمل(منأكثرمهركحملليكن:

جذلاً.بالمركبةحصانكخببليكن:
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".مثيلالنيرفيلثوركيكونلن21:

ليتكلم،فاهجلجامشفتح22:

:الأميرةعشتار،للإلهةيقول:23

أخذتك،،المساعدةسبيلعلىا،أنااوإذ!2411:

،والثيابالجسد0000001ا25:

،والجوعالطعام0000001ا26:

بألألوهية؟لائقاًأكلاًستطعميننياأهل:27

بالملوكية؟لائقةجعةاستسقيننياوهل28:

:9210000001

لأكدسن..ا....ا.03:

عباءة.ا...1..31:

أخذتك.اأناإذاسيكونأماذ!32:

الجليد.فيا331000000:

عصفة.ولاريحاًتصدألاابابصفحة34:

للمحأربين.محطمقصر35:

.غطاءها1000000فيل36:

حامله.اثاملوقير:37

لحاملها.أمبللةاماءقربة38:

الحجر.جدارأمضعفاكلسحجر93:

الأعدإء.بلادأسوارايدمرألاحصاركبش:04

صاحبه.لقدمألمجرِّحاصندل:41

الأبد؟إلىبقيأزوأجكمنأي:42
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ه

3

ه

يطمِب؟ا...اأبطالكمنأي!:

عشاقك:...اا...لأعرضتعالي5:

يده.ا1000000،:

صباكزوجتموز)1(،الإلهعلى5:

سنة.بعدسنةعليهالبكاءفرضت4:

المرقش،الَّلَ"11طائرأحببت5:

جناحه،وكسرتضربتهلكنك4:

أ.إاجناحييصيحوهوالغاباتفييقف)والآن(5:

،القوةكاملالأسد،أحببت5:

مضاعفة.حفرسبعلهحفرتلكنك5:

للترال،المتطلع،الحصانأحببت5:

والجَلْد،المهماز،الصوط،لهقدرت!نك5:

(،توقف)دونمضاعقةساعاتلسبعالخببعليهوقدرت5:

)منه(،الشربثمالماءتعكيرعليهوقدرت5:

سيليلي)2(.الإلهةأمهعلىالبكاءوفرضت5:

القطيع،مسؤول،الراعيأحببت5:

،انقطاعبدونالحطبلككدسالذياا5:

يومياً.الشياهلكيذبحوكان6:

ذلمجا،إلىومسختِهضربتِهلقد6:

يطاردونه،،أتباعه،الصبيانالرعاةوأخذ6:

فخذيه.تعضوكلابه6:

أبيك،بستانيإشُلَّنو،أحببت6:
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6

8

9

ه

3

4

5

6

8

9

ه

3

ه

5

6

.انقطاعبدونالتمرسلاللكيحملكانالذي6:

يومياً.منضدتكينوروكان6:

)قائلة(:إليهوذهبتبالعينرمقتِه6:

طاقتك،لنستهلكإشُلَّني،611:

".أنوثتيموضعوتلمسيدكلتخرج6:

لك:يقولكانإشُلَّنولكن7:

في؟ستحصلينماذاعلى7:

أنا،احمللاأمي،تخبزلمإن7:

والشتائم؟اللعناتخبز)معك(ساحملهماأليس7:

الشتاء؟فيغطائيالحلفاءتكونألن7:

قالها،الذي1هذاسمعتأشما7:

ذليل،إلمأوحولتِهفضربته7:

مسترإحه،وسطفيأقعدتِه7:

بالدلو.نازلولا،بالجعةصاعدهولا7:

استعامليننيا؟مثلهمأفليسأنا!وتحبينني7:

هذا،عشتارالإلهةسمعتاأحين8:

السماءإلىاصعدتاوعشتارالإلهةاهتاتجما8:

تبكيا.أبيها،اآنو،الإلهأمامعضتارالإلهةذهبت8:

دموعها:تذرفأمها،آنتو،الإلهةأمام8:

ازدرإني.قدجلجامشإنألِأ،ايا81:

فواحضي،ليعددجلجامش8:

11.وعوراتيفواحشي8:
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ليتكلم،فاهآنوالإلهفتح87:

:الأميرةعشتار،لالإلهةيقول:88

الملك،،جلجامشجرتحطالتيأنتألستاعجباً!98:1

فواحشك،جلجامشفعدد:59

11.وعوراتكفواحشك:19

لتتكلم،فاهاعشتأرفتحت29:

أبيها:آنو،للإلهتقول39:

10001،السماءااثورلياخلق"أبي،49:

1000.0001جلجامش!ليمتلئ59:

0001،السماءاأثورتخلقالمإذا:69

ا،السفليلمالعأابواباتسأضرب:79

ا،السفليلمالعااسأعتق89:

الأحياءا،فيستهلكونيصعدونالأمواتاسأجعل99:

11.الأحياءااعلَىالأمواتاعدداوأزيد:155

ليتكلم،فاهآنوالإلهفتح:101

:الأميرةعضمَاو،للإلهةيقول:201

ا،السماءااثورأعلىمنيستحصلينأنكاإمما301:11

،سنواتلسبع)يكفي(قشاًتجمعأوروكأرملةدعي:401

11.سنواتلسبع)لِكفي(تبناًيكدساأوروكأوفلاح:501

لتتكلم،افاهاعشتارالإلهةافتحت:601

أبيها:إنو،للإلهاتقولا:701

،للناساالحبوب1كو!ماالقد801:1
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90

15

كطأ

13

15

15

16

17

18

91

02

21

كطكط

23

2!

25

26

27

82

92

03

.اللماشيةالعضب1وهيأت:

،سنواتلسبع)يكفي(قشاًأوروكااأرملةجمعت:

.سنواتاالسبع()يكفيتبناًأوروكاأفلاحاوكدسا:

11.انتقاميااحققتقدأكونالسماءأاثوربهياج:

عشتار،الإلهةقولآنوالإلهسمع:

إليها.ءالسمااثورامقودسلمااو:

.تقودهوهيعشتارالإلهةاأنزلت:

أوروكبلادوصولهحين:

والأهوار.المَصب،أجماتالأشجار،يبست:

.أذرعسبعةالنهرمستوىفانخفضالنهر،ورد:

،حفرةأنفتحتالسماءثورنخيرعند:

وسطها.فيوقعواأوروكشبانمنمئة:

،حفرةانفتحتالثانينخيرهعند:

وسطها.فيوقعواأوروكشبانمنمئتان:

،حفرةانفتحتالثالثنخيرهعند:

وسطه.حئأنكيدوفيهافوقع:

السماءا،اثوربقرنيوأمسكأنكيدوقفز:

وجهه،علىبريالهالسماءااثورقذف:

يله.ذبِكبْرِمسكاافأ:

ليتكلم،فاهأنكمِدوفتح:

لجلجامش:يقول:

ا،مدينتناأفيتباهينالقد،صديقيايا1:
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أث!

32

33

34

35

36

37

38

93

04

41

جط4

43

44

45

46

47

84

94

05

51

52

المحتشدين؟الناسسنجيبفكيف:

السماءا،اتورقوةرأيتلقد،صديقييا:

.غرضهاأوعر!ط،قوتهوأدركت:

السماءا.أثورقوةلنفرغ:

السماء11،اثورأخلفاسأكوناأنا:

ذيلها،ابكِبْرِسأمسك:

15،فخذقفاعلىاقدميسأضع:

1000،0001في:

ومأهر،شجاعااقصابمثل،وأنت:

11.والمنحرالقرنينقاعدةبينسكينكأغرز:

السماءا،اثورخلفإلىأنكيدوصعد:

ذيله،كِبْرِمنمسكه:

15،فخذأقفاعلىقدمهاوضعا:

1000،0001في:

وماهر،شجاعقصابمثلوجلجامش،:

والمنحر.القرنينلمحاعدةبينسكينهأغرزا:

قلبه،اقتلعاالصماءااثورنحراأنبعد:

ثهش.الإلهأمامووضعاه:

سش.الإلهأمامساكنينومطثاابتعدا:

كلاهما.الأخوالنجلص:

الأسوار،ذأتأوروكسورقوقعشتارالإلهةصعدت:

:)3(مناحةوتطلقتنصأوأخذت:
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11السماءااثورقتلبيشهّرالذيجلجامشويلاه،ايا1531:

هذا،عشتارالإلهةررأنكيدو!ع154:

إوقال(:بوجههاوألقاهالسماءااثوركتففقطع155:

مثله،بك(الفعلتإليكوصلتلوعنه،وبدلا15611ً:

ا.اذراعكعلىأمعاءهولعلفت:715

الفرعاوات،عشتارالإلهةجمعت:158

،والغانيات،الغاويات:915

السماءا.اثووكتفعلىمناحةوأقا!ما016:

والحرفيين،الصناعجلجامترنادى:161

!رنيه:كبرمنالحرفأربابفتعجب162:

سبيكتهما،اللازوردمن(مَناً)16303ْ:

قضرتهما،سُمكإصبعان،16:

كليهما،سعة،الزيتمنكر)5(5166

لو!ال-بندا،إلههلمسحأهدأها:166

نومه.غرفةفيوعلفهماوصفلهما:167

أيديهما.غسلاالفراتنهرفي168:

وذهبا.بعضهما()بأيديأمسكا916:

الرئيسي،أوروكشارعفيراكبينكانا017:

إليهما.ينظرونمتجمعونأوروكوأهالي:171

جلجامش،اقصرهاخادماتإلى:172

كلمة:يقول173:

؟الشبانبينالأحسنهواهن1أ:74
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75

76

78

97

08

81

كط8

83

84

85

)فيجبن(:ا؟االرجالبينالأفخرهومنأ:

،الشبانبينالأحسنهواجلجامش1أ:

الرجأل،بينالأفخرهواأجلجامشأ:

بغضب،ا1000ألقىاالذىاهو:أ

يوجد،لاقلبمؤنصالشارعفيا000000اأ:

1000111.يدهاا1000000أ:

.قصرهفيفرحاًأقامجلجامشأ:

منطرحين.كانوأالمساءأسرةوفي،الشباننامأ:

حلماً.ورأىأنكيدو،نام:أ

حلمه،ليرويأنكيدونهضأ:

لعصديقه:يقول:أ
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

السادلراللوحهوامش

معتقداتفي(الأمواتلم)عاالسفليلمالعاآلهةأحد)دموزي(تموزكان

لمالعاإلىنزولهعنأساطيرعدةأُلّفتوقد.القديمةالرافدينبلادحضارة

ومثلالأموأتلمعاإلىلنزولهموعدو!ددميتاًإلهاًعدإذالسفلي

رحيلعلىوالحزنالحدادبشعائرتقترنسنويةذكرىالموعدذلك

زوجاًتموزكادطالقديمةالأساطيروبح!سب.السفليلمالعاإلىدموزي

تدلالأساطيرفيإشاراتوهناكالسفليلمالعاإلىرحيلهقبللعشتار

تفعلغيابهبعدوبقيت،الأمواتلمعاإلىإرسالهفيدورأًلعبتأنهاعلى

إلهةبوصفهاالقديمةالمعتقداتفيدورهامعيتناسبومالهايحلوما

الجنسية.والعلاقاتللحب

سوىمعروفمسمارينصأيفيأْ!(أ)ْإسيليليالإلهةذكريردلم

بلادمعتقداتفيللخيولأماًتعتبركانتأنهاويبدو.جلجامشملحمة

القديمة.الرافدين

علىالشديدالحزنعنعشتارالإلهةتعبيرالترجمةمن152السطريصف

ريففيالنساءفيهاتعبّرالتينفسهاالطريقةوهيالسماءا،اثورمقتل

وذلكالأمواتعلىالشديدالحزنعنهذأ،عصرنافيالعراؤا،جنوب

القفؤ،إيقاععلىالمراثيوترديدالعرأقية(بالعامية)الردحالمستمربالقفز

11.التعديد11أوالقول"11العراقيةبالعاميةيعرفطماوهو

005منأقلويعادلالرافدينبلادفيالقديمةالأوزانمنث()!+؟مِناً

غرماً.

معاًالقرنينسعةأنأي.لتر003يساوي(دهول33)دا"كُرُّ"القديمالمكيال

لتر.ا008
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)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

0(1

2(1

3(1

أ)4

5(1

16(

7(1

8(1

9(1

02(

الس!بعاللوح

ا)1(؟االعظامالاَلهةتشاورشيءأيعلى،صديمَيايا1

النهارحلثما1000000:

لجلجامش:أنكيدوفقال:

الماضية،الليلةرأيتهالذيالحلمأ!اصديقيايا11:

معاًا.اتضَاوروأوكشأيا،أنليل،آنو،:الاَلهة:

لأنلمِل:آنوالإلهقالط:

خمبابا،ودتلاالسماءثورقتلاالأنهما:

آنو،مالا،اأحدهمايموتأنأيجب:

الأرزاجبالشقالذيذلك:

يمرس،أنيجبالذىِهوأنكيدوا:قالأنليلالإلهلكن(:

يموتا.لاأنيجبوجلجامش(:

البطل:أنليلالإلهعلىيردكترالإلهفتكلم(:

؟بأمركوخمباباالسماءثوريقتلالمأا(:

أ؟يموتأنالبريءأنكيدوعلىفكيف(:

غضباًأنليلالإلهأهتاج(:

)وقال(:كشالإلهعلى(:

111؟منهمكأنكصرتإليهميومياًتنزلألأنكا(:

)مريضاً(،جلجامترأمامأنكيدورقد(:

لجلجامش(:يقول)وهوبغزارةدموعهونزلت(:

لأخي،ثانيةألمحوميدعوقِلنسوف،الحبيبأخيياأخي،ايأ1(:
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الموتى،أبيناسأجلس(:21)

،الأمواتعتبةأسأعبرا:)22(

11ثانيةالحبيبأخيأرىولن:)23(

37(السطرمنبالوضوحالقياسيةالنسخةرواية)تبدأ

البابا،إلىاعينهأنكيدورفع:37

بشراًا:كانالوكماالبابمعتكلم:38

له،إحساسلاالغابةمنباباًايا93:1

أشماا.اتملكلاماالإحساسمنأملكأنا:04

الفاخرا،1خشبكأنتقيكنتمضاعفةساعةلعشرين51:

النمو،مكتملةشجرهَرأشماحئ:42

الأرزا.غابةافيلشجرتكأخٌيوجدلا:43

عكك،واحدهذراع،عرضكذراعا12ً،ذراعأًارتفاعك4436:

.واحدةقطعةكلهأ،القاعدةإلىالقمةمن،ومحوركعضادتك5!:

نفر.فينصبتكأنا،رفعتكأنا،صنعتكأنا46:

هذا،مثللياتضمرأنكاباب،يا،أعلمكنتلوفقط47:

هذا،.ممثلستكافئنيأنكباب،يا،أعلمكنتلوفقط80:

وقطعتك،فأساًحملتلكنت94:

أي-ببار)2(،معبدإلىالكلكمثلعومتكلكنت05:

أنجلبك.أنينبغيكانثهش،الإلهمعبدأي-ببار،إلى51:

أي-ببار،معبدابوابةافيالأرزخشحبنصبتأننيلو52:
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المجنّحا.أوالثورالعاصفةطائربوابتهفيأقمتأننيلو53:

مدخلك..ا..أوضعتأيخالو54:

كش.الإله10001المدينة0001اأننيلو55:

1000،0001أوروكوفي56:

أنا،قلتهماسمعكشالإلهلأن57:

سلاحاً.اأعطاني...الخطر1وقتوفي58:

ورفعك،،صنعكالذيأناإيخا،بابيا،الاَن95:

يكرهك،أنبعدييأتيملكأيعسى06:

تشاهدا،لااحيثمايثبتكا1000أو61:

11.عليكاسمهويكتباسمييزيلأنعسى62:

10001.وألقىا...1مزق63:

ا،بغزارةدموعهانهمرتاكلماتهسمعحين64:

صديقه،أنكيدو،كلماتجلجامشحمعحين65:

.ابغزارةادموعهانهمرتا661:

لأنبهيدو:يقول،ليتكلمفاهجلجامشفتح67:

بارز،ا1000فيا000صديقيايا68:11

بالإجحأدا؟الآناتتكلموالمعرفةالإحساستمتلكاالذيأشاأ96:

10001؟بالجحودفكركينطق،صديقييالماذا،:07

كبير؟القلق)فلماذا(فريداً،كانالحلما71:1

.كالذبابتغمغمانكانتاالمحمومتاناأشفتاك72:

نادر.الحلم(تحقق)ولكن،كبيرةكانتاالخطأيا73:1

،الحزناله(يبقونالآلهةا1حياًيبقىللذي07:
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5

6

8

9

ه

3

ه

5

6

8

9

ه

3

4

5

6

حياً.يبقىلمنالحزنيبقيالحلمإوكذلك(7:

.الصلاةفيالعظامالاَلهةسأناشد7:

لإلهك.سأتضرع،ثهشاالإله1سألمحصد7:

الاَلهة.أبيآنوا،إلىاسأصليأمامكاا7:

.بحضوركصلالَىِيسمعاأناأنليلالعظيمالمستشارأعسىا7:

أيأاالإلهعندقبولاًيجدأناتضرعيعسى8:

الوفير.الذهبمنلكتمثالاًسأصنع8:

:8...1)3(111...

10001،تعطيلاذهباً،تعطيلافضة،تعطيلاا،صديقيايا811:

الاَلهة..1.1.مثلليمستأنليلاالإلهاقالهاالتيفالكلمة8:

!لحوه،لابهيأمراامأ8:

.يمحوهلا1...ايضعهااما8:

،امصيريامحدد،يمَيصديا:8

11.أوانهملمحبلقدرهمإلىيذهبونالناس8:

بالضياء،الفجرطلععندما8:

ثهتر،للإلهيبكي،رأسهأنكبدورفع9:

(:يقول)وهودموعهأنهمرتالشمصشمعاعتحت9:

.عزيزةفحياتيثهش،الإلهأيها،إليكأتضرعاا9:

،الأفخاخناصبالصياد،يخصاأفيما9:

صديقي،مثلعظيماًأكونيدعنيلمالذي9:

صديقه،مثلعظيماًالصياديكونلاأنعسى9:

،مواردهقلل،ريعهأنه9ِ:
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لمجضورك.حصتهتنقطعأنعسى79:

.االنافذةمنإلههاايخرجأنعسىيدخلهالذيأوالبيتا89:

قلبه،كلمنالصيادلعنأناابعد99:

لعنة:الغاويةكخةيحملأنقرر155:

مصيراً،لكأنالأحددنكخة،يا"تعالي،151:

الزمن.مدارعلىينتهيلاقدراً:201

عظيمة،لعنةلألعنك301:

أذإها:عليكليتسلطالآنأمنا:401

بجاذبيتك،القناعةلتتلاشى501:

عائلة،ااوسطفيتقيمينلاااوأن601:

،الفتياتأغرفةافيتجلسيأولنا:701

الفاخر،اثوبكاالترإبليلوث:801

،عيدكثوبالصكيرااليبلل915:

ا،تتملكيهاالنالجميلهَالأشياءأ:15

للفخّارا1000000:أأأ

10001،تناياا1000000لاأ:أكط

بيتك،في،الناسرخاء(علامة)وهيألوليمةا،منضدةتمَاملا:113

به،تفرحينالذينالسريرا1هوالرديءالتختوليكون:أ14

منامك،أوالخرإئبامجلسكاالطرقاتاتقاطعليكن:151

موقفك،ليكنالجدارظلوفي:116

قدميك،اشواكلأا1لتغطي:711

وجنتيك،والضامئونالسكارىا1ليصفع:181
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.ضدكوالدعوىمدعيا1ً...اليكنأ:91

بيتكا.أسطحبنّاءأيأصلحلا012:

ا.نومكغرفةأفيالبوملينعق:أ21

ا.طعامكمنضدةاعلىمأدبةرلَبتلا122:

أ-128(ث!2:الأسطروهي،النصمنمفقودةأسطر)ستة

92

03

31

كط3

33

34

35

36

37

38

93

04

41

كط4

43

ضعيفاًا،جعلتنيأنكاساأ:

ا.ابريتيفيالمرضليوسببتأ:

حديثه،ثهشالإلهسمعأ:

:صوتالفورعلىنادأهالسماءمنأ:

كخةالغاويةتلعنأنكيدو،ياالماذإ،1:أ

بالألوهية،لائقأًأكلاًتأكل!علتكالتي:أ

بالملوكية،لائقةجعةوسقتكأ:

قخماً،لباساًوألبستكأ:

لك؟رفيقاًالطيبجلجامشوملكتكأ:

المفضل،وأخوكصديقك،جلجامشالآنأ:

عظيم،سريرفيتنامسيجعلكأ:

وثير،فرألقفيتنامسيجعلكأ:

)منه(،الشمالإلىراحةموضع)في(ويضعكأ:

قدمبر،الأرضأمراءاأقيفبارأ:

ويرثونك،يبكونكأوروكأهارسيجغر:أ
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44

45

46

70

48

94

so

51

52.

53

54

55

56

بر5

58

95

06

61

62

63

عليك،بالشقاءالمترفينااالناسسيملأ:أ

كله،جسدهشعرسيطلقبعدكمنوهوأ:

11.البريةويجوبأسدجلدسيلبسأ:

البطل،كش،الإلهكلما!أنكيدوسمع:أ

قليه،غضبهدأأ:

)فقال(:اقلبهاهيجانهدأ:أ

أًا،مصيرًلكأنالأحددنثهخة،ايأ،اتعالي1أ:

مبأركة،إلىبهاألعنتكااالتياللعنةافمياليحول:أ

ءلأمراوااملحكاا1كاليهو:أ

)اشتهاءًأفخاذهمالرجالسيضربا،مضاعفةساعةبعداعلى:أ

(،لك

رؤوسهمالشباناايهزأنعصى،مضاعفتيناساعتينبعدأعلى:أ

.لالثاأ

لك،بلدهالرجاعلىعسكريكلليفتحأ:

هب،لذوا،دروال!ز،نيابسيدولأاحجرااليعطيك:أ

والحلي.الأقراطليعطيك:أ

لتدخلك،الاَلهةبينالقادرةا1عشتار،الإلهة:أ

مكدسة،وثروتهاعامرابيتهالذيالرجلعلىأ:

11.لسبعةأماًكاشمالوحئالزوجةتهجراأجلكأومن:أ

مريضة.أحشاؤهكاشاأنكيدواأ...أ:

،لوحدهمنفرداوأضطجع.01.1.:أ

ليلاً:عليهثقل.مماصديقهأفياأ:
http://kotob.has.it



ليلتي:فيحلماًرألمجمااصديقيايا164:11

،الأرضأجابتهاالسماء،أرعدت:165

بينهما،وحيدإًوأقفاًأناوكنت166:

وجهه،حالكشخصهناككان:167

العاصفة،لطائرمشابهكانوجهه:168

،أظفارهنسرمخالبكفه،أسدكف916:

.قوةفاجممابضعري،أمسكأ:07

مبتعدأً.قفزقضةمثللكنهضربته:171

كلك،مثلفبطحنيضربنيأ:72

علي.دأسوحشيثورومثل173:

بدقِ،ا!اسامٍبريالٍ:174

.أصديقييا،أنقذني175:110000001

10001.لكنكمنه،خائفاًكنتوأشا:176

النص(منمفقودةأ-08أ77:الأربعة)الأسطر

حمامة،إلىوحولنيأضريخماا:181

طائر.مثلجناحينإلىيدأيأوحولا182:

(إركالا)ْالإلهةمقامأ/الحلكةأبيتإلى،بييمسكوهو،قادني:183

يدخله،لمن!روجلاالذىالبيتإلى184:

لرحلته،عودةلاالذيالطريقإلى:185

النور،منمحرومونسكانهالذيالبيتإلى186:
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أكلهم،والطين،غذاؤهمالترابحيث7:18

الأجنحة،نسيجالطيور،مثليلبسوهم،وهم:188

.يقيمونالعتمةوفي،يرونلاونورا918ً:

.اوالمزلاجاالبابعلىمنتضراالغباوا:091

الغبارا.1سماعلىنحيماالصمتا:191

أنادخلتهالذىِالغبار!ماإلى291:

متجمعة.تيجاناًفرأ!ما،تطلعت:391

السالفة،الأياممنذالبلادحكمو!الذينالتيجانذووهناككان:491

المضوي،اللحم(الهميضعونكانواأنليلوالإلهآنوونواب:591

باردة.قُرَبٍمياهيسقونهمطبيخاً،يضعون:691

أنا،دخلتهالذىِالغبارشمافي7:91

ولَجَر،اينكهنةيقيم:891

مَخّو،وكهنةالتطهيركهنةيقيم991:

،العظامألاَلهةكهنةجُدَيسو،يقيم:002

،'5(سموقانيقيمايتانا،يقيم:102

ايرش!-كيجال،الإلهةالسفليلمالعاملكةتقيم:202

أمامها)6(،منحنية،السفليلمالعاكاتبةبيلية-صيري،والإلهة302:

أمامها.تتلووهيبلوحااممسكة:402

:(لت)فقاناأكماأورسهارأاأرفعت:502

هنا؟إلىالرجكهذاأحضراالذىأمنا:602

هنا؟ا.إلىالفئاأهذاجلباالذيأمن:702
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سطراً،42ويتضمنمفقود،الموضعهذافي،السابعاللوحمنكبير)جزء

فيالوضوحإلىالنصيعودوحين.الترجمةهذهفي802924-مطر:الأوهي

(.جلجامشصديقهإلىموجهوخطابهأنكيدوهوالمتحدثأنيتّضح052السطر

05

51

52

53

54

55

56

57

58

95

06

61

كط6

63

06

65

66

أمعكا،المشاقكلاتحملاالذىانا211:

11.بهمررتماكلاتنسىالا،صديقييا،فتذكرني2:

11.)7(لهاامثيللاحلماًصديقيرأىلقد211:

محطماً،كانالحلمشاهديوم2:

.ثانِااويومواحدليوممرتمياًأنكمدوكان2:

ومريضأًاأممدداًفراشهفيأنكيدوكان2:

يضامرنكيدواوأ،بعاًرايوماًو،لثاًثايوماً:2

،اًاشرأوعا،سعاًلَا،مناًثا،بعاًساو،ساًدسا،مساًخا(يوماً):2

يضمرنكيدووأ:2

عشراً،وثانيعشراً!ادييوما2ً:

ممددا.أوهوالفراشفيوأنكيدو2:

:لهاأوقالجلجامش!نادى2:

صديقي،يا،ازدرانيقدإلهياإنا211:

.النزالا1وسطفيأيسفضالذىمثلاأموتالن2:

1000.0001النزالأخافكنت2:

اسماًا،أيصنعالنزالفيايسقطاالذيإن،صديقييا2:

اسماًا،أصنعلنوسوف،النزال1فيأسفضألنلكنني2:
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وتتضمنسطراَثلاثين!واليعلىتشتملأنهاويحتملمفقودةالنص)بقية

.(موتهثمواحتضارهالأخيرةأيامهفيأنكيدولحالةوصفاً
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(1)

2(لر

السابعاللوجهوامش

فقدالأولالسطرأما.37السصارلغايةمفقودةالسابعاللوحبدايةإن

إيرإدعلصطالقدماءالكتابدأبإذالسادلس؟اللوحتذييلفيحفظ

الطريقةوبهذه.لهالسابقاللوحتذييلفيالتالياللوحمنالأولالسطر

مضمونعلىالتعرفأمكنوقد.بسهولةالألواحتسلسلترتيبيمكن

مدونمسمارينصصاريصطعنالقياسيةالنسخةمنالمفقودةالأسطر

عنالنثربأسلوبحثيةترجمةيتضمنالحثيالنصوهذا.الحثيةباللغة

منسطرأ22ًبترجمةالاستعانةويمكن.جلجامشلملحمهَقد!لحةروإية

أعطيناوقد،القياسيةالنسخةفيالموجودالنقصلتعويضالنصذلك

بينمنهاكلاًووضعنا،العربيةالترجمةفي2-23الأرقامالأسطرهذه

لتمييزها.قوسين

حالياً(.السنكرة)تللارسامدينةفيصطثرالإلهمعبدإسمأي-ببار،

إلىالقد!بمالعراقفيصطثرالإلهلعبادةرئيساًمركزاًلارسامدينةوكانصط

بغ!إدمنالجنوبإلىاليوسفيةقربحبه،أبو)تلولسيارمدينهَجانب

يمرالقد!دةالرافدينبلادحضارةعصورفيالفراتنهروكانحالياً(.

حواليبعدعلىلارسا.ممدينةيمرتحماالجنوبإلىويصتمرنفر.ممدينة

نفر.مدينةمنالجنوبإلىكم5

نعتمد69الصطرولغاية،العربيةالترجمةفي05رقمالسطر،هذاومن

سطرأ47ًمنيتألفالذيالمقطعطذاوترجمتهجورجأندروقراءةعلى

يزللموحديثاًللنصأضيفتوقد،السابعاللوحمنمفقودةككاشما

كتابه:فيالمقطعهذاجورجأندونشرلدينا.متوفرغيرالمصمارىِالنص

.The Epic of Gilgamesh, A New Translation, pp. f56
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3(لر

)4(

5(لر

)6(

)7(

عنيخففأنفيهيحاولالذيجلجامشحدلمجماينتهيالسطرهذافِى

علىيردوهوأنكيدوحدلمجمايبدأ)84(التاليالسطروفي.همومهأنكيدو

صديقه.

لم)العاالأمواتلمعاملكة،ايرش-كيجالالإلهةألقابأحدإركالا:

)وباللغةاالحلكةاشماأما.نرجالوالوباءالموتإلهوزوجة(السفلي

bitالأكديةْ eklet)الرافدينبلادسكانأطلقهاالتيالنعوتأحدفهو

الأموأت.لمعاعلىالقدماء

ظهرعلىالسماءإلىصعودهعنقديمةأسطورةأُلفتالذيالملكايتانا:

معتقداتفيواعتبرالوحضيةالحيواناتعنالمسؤولالإلهوعوقاننسر.

السفلي.لمالعاآلهةمنالقديمةالرافدينبلاد

الأكديةباللغةيعنيوأسمها،السفليلمالعاإلهاتإحدىبيلية-صيري

لمالعاذلككاتبةوأعتبرت،السفليلمالعاسيدةأي"،الأرضاسيدة1

اجشتن-1هيلاحمهاالسومريةوالصيغهَ.الموتىأروأحلإقامةالمخصص

111
كونهإلىالإشارةسبقتالذي)دموزي(تموزالإلهأنخماوهي.نا

نأيعنيوهذا.القديمةالرافدينبلادمعتقداتثأالسفليلمالعاآلهةأحد

الذيالسائدالرأيصحةينفيمماالسفليلمالعاآلهةمنكاناكلاهما

وجشتن-تموزتبادلتقتضيالرأفدينبلادفيقد!لةعقيدةبوجوديقول

أشهر.ستةكلالسفليالعالمفيالإقامةأنّا

أنكيدو.حلمعلىفيهيعلقالذيجلجامشكلام252السطريتضمن

177
http://kotob.has.it



2

3

4

5

6

8

9

ه

2

3

4

5

6

8

الثمناللوح

بالضياءالفجرطلععندما

لصديقهندبهجلجامشبدأ

ظبيةأمكمنياأنكيدو،يا"أواه

الجوالالوحزحماروأبوك

حليبهاالوحشيةالحمرأرضعتهمنيا

المراعيكلعلىالبريةوحودقعلمتهمنيا

الأرزغابةمسالكعسىأنكيدوياأواه

صباحاًومساءًأنقطاعبلاتندبكأن

يندبونكأنالأسوارأوووك-ذاتشيوخعسى

ورأءنا)لمجشدهم(يقتربوناكانوإالذينأليندبك:

تندبكأنوالجبالللتلالالشانحةالذرىعسى:

الطاهر......:

لكأممثلتنوحأنالمروجعسى:

،والأرزالسرو،البقس،أشجارتندبكأنعسى:

غضبناعنفوإنفيبينهامنزحفناالتيتلك:

والنمرالأيل،الثعلب،السبع،الضبع،الدبليندبك:

البريةوحوش!وكل،الوعل،الريم،الوحشيالثورالأسد،:

ضفافهعلىمشيناالذيالمقدسالكارون)1(نهريندبكأنعسى:

اندفاعنافي

الطاهرالفرأتنهرليندبك:
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القربمنالسكب)شعائر(فيماءهصببناالذي02:

يندبونكأنالأسوارذاتأوروكفتيةعسى:21

السماءثورقتلناحيننزالناشهدواالذينوهم22:

حقلهأخاديدفيالحارثليندبك23:

الشجي.مموالهاسمكيطريحين24:

الأسوار-ذاتأوروك....يندبكأنعسى25:

....أولمعال!كيطلقيخما26:

حظيرتهفيالراعيليندبك:27

والزبدالحليبلفمكجلبالذىوهو:28

......الرأعيالصيليندبك:92

لشفتيكالسمنجهزالذي:03

.....الخمَّارلشِدبك31:

لفمكالجعةوفرالذىوهو:32

تندبكأن....الغانية33:عسى

العطربالزلمجاضمختك.....التي34:وهي

يندبكأنالأعراسبيتفي....عسى35:

.....زوجة.....الذىوهو:36

يندبكأن....عسى37:

الأخواتندبيندبنكأن....عسى38:

الأخواتمثلظهورهنعلىضفأئرهنلتنسدل:93

....وأبوكأمكأنكيدو،على....55:

أناسأندبكاليومهذاوفي:41
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احمعوني،الفتيةأيهااحمعوني:42

اسمعوني،أوروكشيبةيااسمعوني:43

صاجيأنكيدو،علىسأبكي:44

جكرقةسأنجطندَّابةمثل5!:

بيديقوساًياحي،علىبلطةًيا:46

أمأميدرعاًيابحزإمي،سيفاًيا47:

وبهجتيعيديكسوةيا:48

وسلّبنيشرٌهبلقد:94

البرارينمر،الوحضيالجبلحمار،الجامحالوحترحمار،يأصديقيآه05:

نمر،الوحشيالجبلحمار،الجامحالوحش!رحماأنكيدو،صديقي51:

البراري

الجبالارتقينازرنابتاَ:52

ونحرناهالسماءثورأمسكنا:53

الأرزغابةفيالساكنخمبأباحطمنا54:

بكأمسكتالتيهذهنومسنةأيوألاَن55:

لاتسمعني"الوعيعنغائباًفأصبحع!ا56:

رأسه،يرفعلم)أنكيدو(ولكنه:57

نبض،منماولكن،قلبهتحسص58:

صديقه،كالعروس!رصعط،95:

كالنسروصاح06:

أشبالهاعنمبعدةلبوةومثل61:

الورإء.وإلىالأمامإلىمتلهفاًينتقلأخذ:62
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63

64

65

66

67

68

96

07:

جمط7

الأجعدشعرهوينثرينتف:

جسمه.)تزين(التيالحليويرمييخلع:

بالضياءالفجرطلععندما:

للبلاد:نداءًجلجامشأطلق:

!الجواهري!الصائغ!النحّاس!الكريمةالأحجارقاطعالحداد!أيهاا:

ا!....صديقيصوروأ:

لصديقه:تمثالاًصنعلقد...:

....منتكونصديقيأطرافأ

الذهب،منوصدركاللازورد،منحاجباكليكن:

00001منيكونجسمك:

النصيتضحثم73-83.وأرقامهأ:النصمنمفقودةسطراًعضر)أ!د

الحدلمجما(.جلجامشيواصلوفيه84cالسطرفيثانية

المفضلوأخوكصديقكأنا:84

وثيرفرأشفيسأمددكالمجد،سريرعلىسأسجيك85:

الراحةكرسيعلى،يساريعلىو.......أضعك:86

قدميكالأرضحكاموسيقبل:87

ويندبونكعليكيحزنونأوروكأهللأجعلن88:

عليكأسىًيمتلئونالنعيمأهللأجعلن:98

بالحدادمتلبداًشعريسيكونرحلتقدتكونأنوبعد:09

البريةاوأجوبأسدجلدسألبس19:
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بالضياءالفجرطلععندما29:

خزنتهإلمأودخلجلجامش!نهض39:

الجواهر:وتقحصالأختامفض49:

الر!ام......اللازورد،العقيق،الشفافةالسوداءالأحجار59:

الشعر،لطياتمجوهرأت....:69

صديقهأجلمنجهز....79:

صديقهأجلمنجهز....89:

صديقهأجلمنجهزالذهبمنإضافيةأمنانعشرةمن....99:

صديقهأ!لمنجهزالذهبمنأمنان....من....155:

صديقهأجلمنجهزالذهبمنأمنان....من....:101

صديقهأجلمنجهزالذهبمنأمنان....من....201:

301........:

الذهبمنمناًبثلاثينمتوجةبينها،....:401

صديقهأ!لمنجهز....كا!ما....:501

صديقهأجلمنجهز....كا!ما....601:

سمكهاكان....701:

صديقهأجلمنجهز....كان....801:

أً:....كبير901

صديقهأ!لمنجهز....أ:15

....لوسطه:111

صديقهأجلمنجهز....:121

صديقهأجلمنجهز....أ:13
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صديقهأجلمنجهز....أ:14

)2(صديقهأجلمنجهز....أ:15

:116........

صديفهأجلمنجهز....117:

صديقهأجلمنجهز،لقدميه....:أ18

...العا!من....زنة....:أ91

صديقهأجلمنجهزالذهبمن....زنة.ممقبض....012:

صديفهأجلمنجهزلذراعها....قوية....121:

صديفهأجلمنجهزذهببوزنة!ممفبض....بجعبة....122:

عاجاًكانذرأعهمن....123:

صديفهأجلمنجهزالذهبمنمناًأربعينبزنةمفبض...لها:012

طولهاكانأذرعثلاثة....:125

صديفهأجلمنجهزعكها،كان....:126

الخالصالذهبمن....:أ27

الحديدمنقضيباً،العفيقمن....128:

وحضياًثورإً....:912

صديقهأ!لمن....:013

صديفهأحلمنوكدسهامسمنةوأغناماًتيراناًنحر:131

....كشالإله....132:

السفليالعالمحكامإلىاللحمكلحملوا....:133

عشتارالعظيمةالملكة....:134

:135-Lasاللامعالخضب....منالرماية
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)قائلاً(:-الشمسالإلهأمامعرضعشتارالعظيمةالملكةأجلمن:136

هذاتقبلأنعشتار....العظيمةالملكةاعصى:713

!ابجانبهوتسيربصديقيتبتهجأنعساها138:

913...........:

)قائلاً(:-الشمسالإلهأمامعرضنمار-صِت)3(أجلمن:014

هذأيقبلأن....:طار-صِتاعسى141:

!أبجانبهويسيربصديقييبتهجأنعساه201:

....اللازوردهنقربة:143

144........:

أمامعرض،السفليلمالعاملكة،ايرش!-كيجالأجلمن:145

)قائلاً(:-الشمسالإله

هذاتقبلأن،الفسيحالسفليلمالعاايرش-كيجال،ملكةاعسى:146

!ابجانبهوتصيربصديقيتبتهجأنعساها:147

....العقيقمننأيا:148

أمامعرضعشتار،محبوبالراعيتموز،الإلهأجلمنأ.:94

)قائلاً(:-الضمسالإله

هذايقبلأنعشتار،محبوبالراعيتموز،الإلهاعسى015:

!ابجانبهولِسيربصديقييبتهجأنعصاه:151

....اللازوردمنكرسياً:152

.....اللازوردمنصولجاناً:153

)قائلاً(:-الشمسالإلهأمامعرض،السفليلمالعاوزير(،لنمتار)ْ:154

هذايقبلأن،الفصيحالسفليلمالعاوزير!طتار،اعسى155:
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اإبجانبهويسيربصديقييبتهجأنعساه156:

:157........

السفلي،لمالعاقهرمانةخشبيشا)5(،أجلمن158:

)قائلاً(:-الشمسالإلهأمامعرض:915

هذاتقبلأن،الفسيحالسفليالعالملمحهرمانةخشبيشا،عسى016:

!ألمجانبهوتسيربصديقيتبتهجأنعساها161:

....صنع2:16

....منسواراً،الفضةمنمشبكا163ً:

أمامعرض،ايرش-كيجالكنّاس61(،طباتقَسُّأ!لمن:164

)قائلاً(:الضمس-الإله

هذايقبلأنايرش-كيجال،كنّاسطبات،قَسُّاعسى:165

بجانبه!ويسيربصديقىِيبتهجأنعساه166:

!ابالقلبيمرض....ولالاأنصديقيعسى7:16

والععيقباللازوردمطعمالداخلفي،الرخاممن....:168

الأرزغابةرسميحمل:916

بالعقيقمطعم....:017

أمامعرض،البيتمنظفة....،نن-شُلُخَّ)7(أ!لمن:171

قائلاً:-الشمسالإله

تبمَهجأنعساهاهذا،تقبلأنالبيت.....منظفةنن-شُلُخَّعسى2:17

لمجانبه!وتسيربصديقي

صديقيأمام....أنعساها:173

!ابالقلبيمرضولا....لاأنصديقيعسى174:
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اللازوردمنومقبضبنصلينخنجراً:أ75

الطاهر....الفراتلنهربرسممزشِا176ً:

الإله-أمامعرض،السفليلمالعاقصاببِبّو)8(،أجلمن:177

)قائلاً(:الشمص

هذايقبلأن،الفسيحالسفليالعالمقصابببّو،أعسىأ:78

!ايحانبهويسيربصديقييبتهجأنعساه917:

الر!اممنبظهر....:018

الإله-أمامعرض،السفليلمالعاضحية-آبسو)9(،دموزيأجلمن:181

)قائلاً(:الشمس

هذايقبلأنالفسيحالسفليلمالعاصخية-آبسو،دموزيأعسى182:

!أبجانبهويسيربصديقييبتهجأنعساه:183

اللازوردمنقمته....:184

بالعقيقمطعماً....185:

)قائلاً(:-الضمسالإلهأمامعرض.،...أجلمن:186

هذايقبلأن....،أعصى:187

!ابجانبهويسيربصديقييبتهجأنعساه:188

وفيأ-98702الأسطروهيسطراً،91يشمل،النصفي-خرم)يوجد

11جلجامشغيرآ!رشخصهوالمتحدثأنيبدوالخرمتليالتيالسطور

...نعر!.نحنالذي802:10000

....همؤسماأ....:902
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00001الأنوناكيالهةقاضي....:أك!5

الكلماتلهذهجلجامشأصغى211:

أ(النهر)ْسد)فكرة(وأستلهم212:

بالضياءالفجرطلعوعندما:213

بوابتهجلجامش!فتح:214

إلَمَّاكاخضبماهنعظيمةمنضدةنصب215:

الأحمرالعقيىَمنصحناًبالعسلوملأ:216

اللازوردمنصحناًبالزبدةملأ:217

-الشمسالإلهأماموعرضها....زين:218

-الشمسالإلهأماموعرضها....921:

تصفسطراًثلاثينحوأليتتضمنأنهاويرجح،مفقودهَالنص)بقية

(.عليهوالحدادأنكيدودفنمراسم

188http://kotob.has.it



)،(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الثامناللوحهوامش

-غربيجنوبفيسوسهسهلفييجريالذيالرئيصالنهر:الكارون

فيبهعرفالذيالاسموهو،أولايباسمذكرهوردوقد،إيران

إلمماألاسمهذأانتقلالمسماريةالنصوصومن.المسماريةالنصوص

أولايوس.بصيغةذكرتهالتيالكلاسيكيةالمصادر

أندروأستطاعوقد،النصمنمفقودةكاشماأ115-71الأسطر:إن

وبسبب.سيئةبحالةوجدتنسخمنوقراءتهاتكوينهاإعادةجورج

الترجمةعلىاعتمدنافقدلديناالحاضرالوقتفيالنسخهذهتوفرْعدم

The:كتابهفيجورجنشرهاالتيالأسطرلهذهالإنكليزية Epic of

-8.66.Gilgamesh, A New Translation, pp

باللغةيعنياللقبوهذأ.سين-القمرالإلهألقابأحدنمار-صما:

11البزوغحينامشمع1الأكدية

اسمهمعئومستشارهأ.ايرش-كيجالالسفليلمالعاإلهةرسولنمتار:

المعتقداتبحسبالأرواحبقبضمكلفاًوكانالقدر".11السومريةباللغة

بحسبوننليلأنليلللإلهينابناًاعتبروقد.الرافدينبلادفيالقديمة

11.القمرالإلهولادةوننليل:"أنليلأسطورة

أيرش-الإلهةبإمرةلَعملكأشاالتيالضعرىالاَلهةمنخشبيشا:

اغضبها1السومريةباللغةإسمهاومعئ.السفليلمالعاملكة،كيجال

ايرش-كيجال.الإلهةرسوللنمتار،زوجةاعتبرتعذب".

فيذكرهيردلم.السفليلمالعافيالصغرىالاَلهةأحد:قَسّ-طبات

اللغةفييعنيواسمهجلجامش!.ملحمةفيسوىالمكتشفةالنصوص

11.طيبةايده1الأكدية
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)7(

)8(

)9(

()01

باللغةيعنيواسمها.السفليلمالعافيالصغرىالاَلهةمننِن-شُلخَّ:

11.المنظفةالأيدياسيدة1السومرية

الإلهةلدىوطباخاًجزاراًأعتبر.السفليلمالعافيالصغرىالاَلهةمنبِبّو:

.أيرلق-كيجال

العللمآلهةضمنالثانيةللمرةالنصهذافيتموزاسميرد-آبسو:دموزي

يذكروهنا.أنكيدومعلتدفنالهدأياجلجامشلهمأعدالذينالسفلي

الاسمأمالاَبسو".البارالابن11السومريةباللغةويعنيكاملاً!طوزاسم

المقصودأنعلىنستدلأنويمكنالبار".الابن11فيعنيوحدهدموزى

فيعشتار،و!بيببالراعينعتهخلالمنواحدإلههوبالاحمين

نأإذأ!أ.السطرفيالسفليالعالمبضحيةونعته915-015،السطرين

تموز.علىينطبقانالوصفنِكلا

الكصراتاكتشافولكن.الأولىللوهلةغامضا212ًالسطرمعئيبدو

نفترضيجعلناالسومريةباللغةالمدون"جلجامشاموت1نصمنالجديدة

فيموتهقبيلىجلجامشَنفذهأالتيالفكرةبدأيةإلىيضيرالسطرهذاأن

إلىالنهريعادثمومنقاعهفيضريحهليبنيلمجراهوتحولِلالفراتنهرسد

اموت1نصوترجمة.الأعينعنجلجامشضريحويخفيالقديممجراه

الملحمة.نصبعدلاحقاًالكتابهذأفيترد"جلجامش
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صديقه،أنكيدو،علىجلجامش!،

يردد(:)وهوالبريةويجوب،بحرقةيبكي

أنكيدو؟مثلأكونأولا.سأموت"أنا

أحشائي.إلىالأسىد!للقد

البريةأجوبأناوها،الموتمنخفت

اوبار-توتو)2(ابناوتا-نيشة)1(،باتجاه

سريعاًأسيرسالكاًالطري!،

،الجبالمضائق،ليلةذات،بلغت

أنا،فخفتأسودأً،رأ!ما

أصلي"سينالإلهإلىرأسيرفعت:

تضرعاتي:ذهبت،ألاَلهةصحن،سيناالإله1إلى:

11.سالماًااحفظني0001،سينالإلهأيهااا:

حلما،أرعبهنام،المساءاأفي:

.بالحياةابتهجالقمرابوجودأ...:

يده،فيبلطتهحملْ:

حزأمه،اأمن(7السيفاشهر:

وقع،وسطهمأ...فيامثل:

وفرقها.الأسودا1ضرب:
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مفمَودة92-37،أسطر،تسعةتليها.سيئةبحالةأسطر،)عضرة

نسخةخلالمنعضرةالتسمعالسطورهذهمضمونمعرفة!لحكنولكن.النصمن

حالياًحبهأبوسبار،مدينةموقعفيمنهاكسرهعلىعثرالملحمةعنقديمةبابلية

الروايةتلكمنسطرأًعشرأربعةترجمةهناونوردبغدأد.جنوبفيأليوسفيةقرب

في-)32(91()الأرلمحامأعطيناهاوقد.المفقودةالأسطرعنللتعويضالقديمهَالبابلية

(.الترجمةهذه

لحمها.منوأكلجلودها،منلبس)91(:

،موجودةتكنلمآبارإًجلجامثرحفر:2()0

الريح.يسابقوأخذccالماشرب(:)21

اوأطلا،كثرالإلهقلق:)22(

جلجامش:كلم)23(:

؟تجوبأين،جلجامشايا1:)24(

11.تنشدالتي)الخالدة(الحياةبَحدلنإنك(:)25

البطل:كش،للإلهله،قالجلجامش)26(:

البرية،كلفيوالتجوالالطوأفااابعد1:)27(

كثيرأً؟الخموليكونألن،السفليلمالعاإلىأنزلحين(:)28

السنين.طوالسأهجعهناكإنني:)92(

نورأً،ولتضبعاالشمسعينأيفلتشاهد(:)03

متوقراً؟بقيالنورمنفكما،أنتظارناأفيالحلكة)إذا(

؟11الشمسشعاعيرىأنللميتيمكنومئ:)32(

)التوأم(،ماشوجبليإلىوصل33:
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الشمسا،اطلوعيومياًيحرساناللذين:34

السماء،بقاعدةأمتصلتاناوقمتاهما:ث!5

السفلي.لمبالعامتصلانصدراهماالأسفلوفي:36

بابها،يحرسون-العقاربالرجال:37

أبعينه(،الموتونظراتهم،منظرهممرعب:38

،للجبالقاهرة،سرابيلهممرعبة:93

الشمس.يحرسونوالغروبالشرووافي:04

وجهه.كدرتوالرهبةخائفاً،فغداجلجامشرآهم41:

صوبهم.واقترب،روعهتمالك42:

زوجته:نأدى-العقربالرجل:43

11.الآلهةلحم)من(جسدهإلينأجأءالذياهذا44:1

زوجته:أجابتهالعقرب-الرجل50:

11.بشروثلثاهإله،اثلثه46:1

نأدى،الذكر-العقربالرجل:47

كلمة:يقولالاَلهةنسلااعلى48:

البعيد؟الدربسلكتاالماذا94:11

ملتقاي؟إلىوصلتاألماذا05:

عبورها؟العسيرمنالتيالجبالاكلأوع!رت51:

أرحلتكا.عنأعلمأنأريد0000001ا52:

متجه؟أوجهكاأينإلى5310000001:

11.رحلتكاأعنأعلمأنأريد5410000001:
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يتضحوحينc69-55الأسطر:وهي،النصمنمفقودةسطرًاً)15

-العقرب(.الرجليخاطبوهو!لجامشالمتحدثيكون07السطرفيثانيةالنص
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اوتا-نيشة،سلقيإلىاالطريقأنشدإفىِا7:

)الخالدة(1.الحياةوانالالآلهةمجمعفيوقفالذي7:

11.والحياةالموتإعن(أسألهااسوف:7

أليتكلما،فاه-العقربالرجلفتح7:

ألجلجامش!ا:يقول7:

مثلكا،أحدٌا،جلجامشيا،قبلاأمنيوجدلم7:11

.الجبالااوسطفيأ!ديذهبولم7:

باطنها،ايمتدامضأعفةساعة12)مسيره(فلغاية7:

نور،يوجدولا،هناككاسحةالحلكة7:

1000،0001الشمسفلطلوع7:

1000.0001الضمصولغروب8:

10000001الشمصلغروب8:

10000001اخرجوا8:

0001؟000اكيفوأشما،!ة:

0001؟100011ستذهبهل8:

النصيبدأوحين.85-118الأسطر:وهي،النصمنمفقودةسطرًاً)34

جلجامش(المتحدثيكونثانيةبالوضوح

491http://kotob.has.it



9

ه

2

3

ه

5

6

8

9

ه

2

3

ه

5

6

8

9

ه

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

0001،المحبيابأسى1:

\،اوجهيإسودَّأوالحرالبردمن:

000،0001أوالبكاءالأنينفِى:

1000.000111أشاوالاَن:

،اليتكلمأفاه-العقربالرجلأفتحا:

:الاَلهةاانسل،الملك،جلحامشإلىاكلمةايقول:

،10000001،جلجامشيا،امض11ِ:

العبورا،فياسيساعدانكمألضوجبلا:

ا،عبوركأستراقبوالجبالالروابي:

،بسلامارحلتكمواصلةعلىاليساعدونك:

11.أمأمكاتنفتحأناعسىالجبالبوأبة:

ا،الكلماتأهذهجلجامشاسمعا:

،االرجل-العقربالحدلمجماأ!اأصغىا:

.10001ثهشالإلهبطريقمضى:

دخولها،امنواحدةمضاعفةساعة(مسيرة)بعد:

نور،يوجدولا،كاسحةالحلكةكانت:

خلفها.مامجالاًالرؤيةتعطهلم:

دخولها،أمنمضاعفتينساعتين(مصيرة)بعد:

نور،يوجدولا،كاسحةالحلكةكاشما:

خلفها.ماألرؤيةمجالاًتعطهلم:

دخولها،أمنمضاعفةساعاتثلاث(مسيرة)بعد:

نورا،يوجدولا،كاسحةالحلكةاكانت:
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خلفها.مالرؤيةمجالاًتعطهالم:151

دخولها،امنمضاعفةساعاتأربع(مسيرة)بعد:142

،نورايوجدأولا،سحةكاالحلكةا1شماكا:431

خلفها.مالرؤيةلمجالاًاتعطهلم:144

دخولها،اهنمضاعفةساعاتخمس(مسيرة)بعد:145

نورا،يوجداولا،كاسحةالحلكةكاشما601:

خلفها.مالرؤيةامجالاًتعطهلم:147

دخولها،اهنمضاعفةساعاتست(مسيرة)بعد:148

نورا،يوجداولا،كاسحةالحلكةكانت:914

خلفها.مالرؤيةأمجالاًتعطهلم015:

11،دخولهاهنمضاعفةساعاتسبع(مسيرة)بعد151:

نورا،ايوجدولا،كاسحةالحلكةكانت152:

خلفه.مالرؤيةمجالاًتعطهلم153:

10001،يصرخمضاعفةساعاتثمأني(مسيرة)بعد154:

نور،يو!دااولا،كاسحةالحلكةكانحَا155:

خلفه.مالرؤيةمجالاًاتعطهالم156:

السمال،ريعانفحتهامضاعفةساعاتتسع(مسيرة)بعد:157

أمامه.158:10000001

نور،يوجدلاااو،سحةكااالحلكةشمااكا:951

خلفه.مالرؤيةمجالاًاتعطهالم016:

دخوله،هنامضاعفةساعاتاعشر(مسيرة)بعد:161
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قريباًكانا162:1000000

بقيتادخولهعلىمضاعفةساعهَعشرإحدىا(مسيرة)بعد:163

واحدهَ.مضاعفةساعة

أناقبلجلجامشخرجمضاعفةساعةعشراثنتي1(مسيرة)بعد:164

الشمس.لَظلم

منبعثاً،نوراًا000000ا:165

الاَلهة،أشجار0001اإلى10001رؤيةيخما166:

الأحمر،العقيقمنأثمارهاحاملةوهي:167

للنظر.طيبات)الأغصان(،متهدلاتوارفاتشجرات:168

أوراقاً،حاملاتلازودىدشجار()وأ:916

للنظر.مسِّراًثمراً،حاملاتأ:07

الترجمة(هذهفيc771-171الأسطر:وهي،مفقودةأسطر)سبعهَ

،10001الصنوبر0001ا:781

،10001الأرز.1.ا.:971

الأبيض،العقيقمنأوراقهاعروق:018

حجر-السوس،ا000االبحرمرجان181:

الزجاجي،الحجرايوجداوالأشواكالأدغالمنوبدلا182ً:

حجر-ابَشم،يكونقطفه)عند(والخروب:183

100001الدموحجرحجر-شُبو:184

185:1000،0001
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،10001احجر1000مثل:186

البحر،0001االذي:187

.القطاف18810000001:

10001،جلجامشتمضىحين918:

ترأقبه.لكياارأسهارفعت:091
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التاسعاللوحهوامش

وهيجلجامش!،ملحمةفيالطوفانقصةبطلاوتا-نيضةاسميردهنا

واوتا-عشر.الحادياللوحفيلجلجامشنفسههوسيرويهاالتيالقصة

ويتألف.الطوفانقصةفِىنوحبدور،الملحمةنصبحسبقام،نيشة

باللغةيعنيالذي)ق؟!دما(وَتومنفاعلاسمالأول،مقطعينمناحمه

)ول!!ه!ول(شبنالمصدرمناالحمِاة11يعنيوالثاقِوجد".11الأكدية

ليكوناإضافةحالةفيوالمقطعان.العربيةاللغةفينَفَسَللفعلالمضاهي

11.الحياةواجد11معئ

الملكاوبأر-توتوكانالسومريةالملوكأثباتبحعسباوبار-توتو:

الذيالأخيرالملككانأنهأي.شروياكحكمتالنيالسلالةفيالوحيد

حكممدةالأثباتتلكلهوتنمسب.الطوفانحدوثلمحبلحكم

اوتا-يصفالنصأنإلىالإشارهوتجدر.سنةأ0008أمدهااسطورية

لاوبار-توتو.ابناَباعتبارههنانيشة
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البحر،ساحلعلىممَيمةكاشماالتيالحانةصاحبةسدوري))(،:

البحرا.ساحلعلىحانهَافي،هناكمقيمة:

،االذهبمنكلهااجرإراًلهاصنعوا!رار،حامللهاصنعوا:

10001.بحجابمحجبةوهي:

10001،يتجولنجلجامشكان:

ورا،1امخيفجلداً،لابساً:

15،أجسدفيإلهلحميملكإنه:

اداخلها،فيأسىيوجدلكن:

بعيداً.درباً)قطع(مساقرعلىامدلاوجهه:

البعد.فيالحانهَصاحبةحدق!أ:

كلمة،تقولوهيقلبهاإلىتحد!ماأ:

نفسها:معت!طمتأ:

قاتلاً،هذايكونقدلِدري،"منأ:

1000111.فيمباشرةإليجاءأ:

بابها،وأقفلتالحأنةصاحبهَرأتهأ:

السطح.إلىوصعدتبابهاأقفلتأ:

ا،أصوتهاإلىالسمعأصاخ،جلجامشوهو،:أ

ا.نحوهاأوجههوجه،حنكهرفعأ:

:االحانةصاحبةإلىألهأ،جلجامشاقالا:أ

رأيتئِ؟حالمابابكاأقفلصألماذا،الحانهَصاحبةايا21:
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السطحا،إلىاوصعدتبابكأققل!21:

.االمزلاجاسأكسر،بابكلوحسأضرب22:

23:......

11.البرية2410000001:

لجلجامش:،لهاالحانةصاحبةاقالت25:

بابي،أقفلت261110000001:

السطح.إلىاصعدت..أ.27:

11.امجيئكاعنأعلمني2810000001:

الحانة:لصاحبةلها،جلجامشااقال:92

000،0001وأناأنكيدواصديقي03:11

،الجبالاأعتلينااناأنجزنامماأكان:31

15،ونحرناالسماءبثورأمسكناأ:32

الأرز،اغابةفيالمقيمخمبابااحطمنا:33

11.الجبالامضائقافيالأسوداا!تلنا34:

لجلجامش:،لهاالحانهَاصاحبةقالت35:

،الحارسنحرامنوأنكيدو،اأشاكنتما،إذاا36:11

الأرز،غابةفيالمقيمخمبابااأحطما37:

،الجبالمضائقاافيالأسودقتلا:38

،ونحراهالسماءبثوراأمسكاا93:

منكمش،ووجهكاغائرتاناوجنتاكاأقلماذا55:

منهكة؟وملامخكمثق!ا،أوفكرك41:

داخلك،فياالأسىيكمناولماذأ:42
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بعيداًا؟درباً)قطع(أمسافرعلىمدلووجهك:43

والحرا؟البردامنوجهكاسودّااولماذا:44

أسدا؟11جلدألابساًالبريةتجوبااولماذا45:

الحانة:لصاحبةا،لهأجلجأمش!ايقول:46

منكمشا،ووجهيغائرتانو!نتايتكونلااكيف4711:

ا؟منهكةوملإمحي،مثقلاوفكري80:

داخليا،فيالأسىلايكمناكيف94:

بعيداًا؟درباً)قطح(مسافرعلىمدلوجهياولايكون05:

والحرا؟البردمنوجهيلايسوداكيف51:

أسدا؟جلدلابساًالبريةأجوبلاأوكيف52:

ا،البريةنمر،الوحشيالجبال!ارالنافر،الوحشحمار،أفصديقي53:

نمرالوحضي،الجبالحمارالنافر،الو!ش!حمأر،صديقيأنكيدو،ا54:

،ايةلبرا

ا،الصعابكلخاضومعي،بقوةأحبهالذياصديمَي:55

ا،الصعابكلخاضومعيبقوةأحبهالذي،صديقيأنكيدو،56:

البضرا.لمحدراغلبه57:

عليها،بكيتليالوسبعألِأماستة58:

للقبرا،أعطهالم95:

أنفها،مندودةسقطتأحئ:06

ا،الموتمنأحذرأفبت61ُّ:

ا،البريةوأجوبالموتأخافأصبحتا:62

عليا.أمخيمةصديمَيوقصة:63
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البرية،اأجوب،البعيدةالطرقأعلى64:

علىِا،مخيمة،أصديقيأنكيدو،وقصة65:

،البريةا1أجوباالبعيدةالطرؤاأعلى:66

أهدأ؟أنأستطيعكيفا،أسكتأنأستطيعافكيف67:

الطين،مثلأصبحاأحبهالذيأصديقي68:

ا،الطينمثراأصبحا،أحبهالذيصديقيأنكيدو،:96

،امثلهانامأألنا،ناأأو:07

الدهر؟11مدأرعلىاأقوماولا:71

تتضمنالقديمةالبابليةالروالِةمنسطرا15ًإضافةيمكنالموضعهذا)في

تذكرهالاالتيالإجابةوهي،جلجامشخطابعلىالحانةلصاحبةالأولىالإجابة

الثلنيالعمودمنعشرالرابعالسطرهيالأسطروهذه.الملحمةمنالقياسيةالنسخة

التسلسلاتبأرقامهناونوردها،الثالثالعمودمنالأولىعشرالأربعةوالأسطر

القد!دة(.البابليةالنسخةفينفسها

لجلجامش:له،تمَولالحانةصاحبة)2/14(:

تهيم؟أيإلى،جلجامشايا11(:/3)

تجدها.لنعنهاتبحمساالتيالحياةإن2(:)3/

البشر،الآلهةخلقفحينما(:)3/3

للبشر،الموتحددوا:)3/4(

بأيديهم.الحياةومسكوا/5(:)3

مملوءًكرشكفليكن،جلجامشياأشما،)أما((:)3/6
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ومساءً،صباحاً،الدوامعلىابتهج(:7/)3

يوم،كلفياحتفالاًأقم)3/8(:

ومساءً،صبا!اًوالعبارقص(:)3/9

نظيفة،ثيابكلتكن)3/01(:

بالماء،)دائماً(مستحماًليكنمغسولاً،رأسكليكن11(:/)3

.بيدكيُمسكالذيالصغيرارعَ(:12/)3

بحضنك.القرينةلتسعد)3/13(:

11.البشريةسفرهوفهكذا)3/14(:

الحانة:لصاحبةلها،يقولجلجامش)واستمر(:72

أوتا-نيشة؟إلىالطريقأينمن،الحانةصاحبةيا،الاَن7311:

أعلميني.؟علامتههيما74:

علامته.أعلميني75:

البحر،سأعبرمناسبأً،ذلككانفإذا76:

)ثانيهَ(11.البريةسأجوبمناسباً،يكنلموإذ!77:

لجلجامش:له،الحانةصاحبةتقول:78

وقت،أيفيمعبرهناكيكنلمجلجأمش،ايا971:

.الأيامأقدممنذوصلمنأيالبحريعبرلمو:08

البحر،يعبر،البطرأثهش،الإلهفقط:81

البحر؟يعبركشالإلهسوىومن82:

شَاق.وطريقهصعبفعبوره83:

.تقدمأيأالموتامياهتصدالوسطوفي:84

البحر،تعبرأناستظعتإذافحئ85:
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أ؟الموتامياهإلىوصلتقدتكونحينستفعلماذا:86

أوتا-نيشة،ملاحأور-شَنَمبِ)2(،يوجد،جلجامشيا:87

الصغير.الأرزيقطفالغابةوسطفيوهوا)3(القصباحزمةومعه:88

وجهك.هوليرَ:98

معه.اعبرمناسباً،ذلككانإذا:09

11.علىعقبيكارجعمنأسباً،يكنلمإذا19:

جلجامش!هذا،سماععند29:

،بيدهبلطتهحمل39:

حزامه،منالسيفشهرهـ9:

يطاردهم،وأخذانسلّ:59

وسطهم.فيسمَطسهم،مثل69:

صيحته.دوتالغابةوسطفي:79

1000،0001اور-شمالرأي:89

1000.0001وفأساً-محل:99

10001،رأسهعلىضربهجلجامش!،،لكنه155:

حركتها.شل..وأ.بذراعهأمسك:101

،القارب0000001ا:201

ا.الموتامياهاعليهااتؤثرلاالتي:301

الواسع.البحر401:10000001

15يدلايضعأ...المياهفي501:

النهر.فياورهاهاهمِاجهأثناءافيحطمها:601

.القارب701:10000001
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الضفة.على...ا1...801:

الملا!.0000001ا:915

هائج.ا1151000000:

iii:لك.ا000000ا

للأسطرالسيئةالحالةبسبحبولكنأ.أأالسطربعدالنصحالة)تتحسن

فياكتشفلوحعلىمنهاجزءحقظالتيالقديمةالبابليةالروايةولكون،السابقة

فقد،الموضعهذافيالنصسياقتكملحالياً(حبه)أبوالقديمةسبارمدينةموقع

العمودمنأ2-أالأسطر:وهيهنا،الروايةتلكمنأسطرعضرةترجمةإيرأداترنا

(112السطرمنالترجمةنواصلثمسبارلوحعلىالرابع

)سبار/4/2(

3(/4/)سبار

)سبار/4/0(

/4/5()سبار

6(/4/)سبار

)سبار/4/7(

)سبار/4/8(

9(/4/)سباو

4/01/)سبار

)سبار/4/11

:يقول112

عليه،ليقفرجع:

بعينيه،يحدق(اور-شَنَمبِ)ْ:

لجلجامش:له،اور-شَنَحبِيقول:

اسمك؟هوما،أخبرنياا:

القاصيلاوتا-نيشةالتابعاور-شَنَمبِوأنا:

لاور-شَنَبِ:له،جلجامشيقول:

أنا،الساجلجامش1:

-أي-أنّا)5(،أوروكمنجأءالذي)أنا(:

الجبال!ابوالذي(:

11.الضمسمطلعصماالبعيدةوالطروا(:

لجلجامش:له،اور-شَنَبِ
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13

14

15

16

17

18

91

كط5

21

22

23

كط4

52

26

كط7

28

92

03

31

32

33

منكمش،أووجهكاغائرتانوجنتاكالماذا1

منهكة؟وملامحك،مثقلوفكرك

ا،داخلكافيالأسىيكمنولماذا

بعيداً؟درباً)قطع(مسافرعلىامدلأوجهكو

والحر؟البردمناوجهكااسودّولماذا

أسدا؟11جلدلابساًالبرية1تجوبولماذا

لاور-شَنَبِ:له،جلجامشيقول

منكمش،ووجهي،غائرتانوجنتايتكونلا"كيف

منهكة؟وملامحي،مثقلوفكري

داخلي،فيالأسىلايكمنكيف

بعيداً؟درباً)قطع(مسافرعلىمدلوجهيولايكون

والحر؟البردمنوجهيلايسودكيف

أسدا؟جلدلابساًالبريةأجوبالاوكيف

البرية،نمر،الوحضيالجبالحمارالنافر،الوحشحمار،فصديقي

نمرالوحضي،الجبالحمارالنافر،الوحشحمار،صديقيأنكيدو،

البرية،

،الجبالاعتلشِاألاأنجزنامابينمنوكان

ونحرناه،السماءبثورأمسكنا

الأرز،غابةفيالمقيمخمبابأحطمنا

.الجبالمضائقفيالأسودقتلنا

،الصعابكرأ!اضومعيبقوهَ،أحبهالذيصديقي

،الصعابكأرخاضومعيبقوةأحبهالذي،صديقيأنكيدو،
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34

35

36

37

38

93

04

51

!2

43

!4

45

60

!7

!8

94

05

51

52

53

05

55

البشر.قدرغلبه:

عليه،بكيتليالوسبعأيامستة:

للقبر،أغلهلم:

أنفه،مندوذنسناتحئ:

،الموتمنأحذرفبتُّ:

البرية،وأجوبالموتأخافأصبحت:

علي.مخيمةصديقيوقصة:

البرية،أجوب،البعيدةالطرقعلى:

علي،مخيمة،صديقيأنكيدو،وقصة:

البرية،أجوبالبعيدةالطرقعلى:

أهدأ؟أنأسثليعكيف،أسكتأنأسثليعفكيف:

الطين،مثلأصبحأحبهالذيصديقي:

الطين،مثلأصبح،أحبهالذيصديقيأنكيدو،:

مثله،أنامألنوأنا،:

الدهر؟11مدارعلىأقومولا:

لاور-شَنَبِ:له،يقولجلجامش)وأستمر(:

أولَا-نيشهَ؟إلىالطريقأينمن،اور-شَنَحبِيا،الاَن11:

أعلمني.؟علامتههيما:

علامته.أعلمني:

البحر،سأعبرمناسباً،ذلككانفإذا:

)ثانية(11.البريةسأجوبمناسباً،يكنلموإذا:

:ألجلجامشا،لهاور-شَنَبِيقول:
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56

57

58

95

06

61

62

63

64

65

66

67

68

96

07

72

73

7!

75

البحر،عبورأعاقتا،جلجامشيا،ايداك1:أ

النهرا،فيوأرميتهااالقصباحزمةحطمتفقد:أ

.أيقلمالمالصغيروالأرز،محطمةاالقصبأحزمة:أ

،بيدكبلطتك،جلجامشيا،احملأ:

منها(كل)طول)6(دفععصامئةاثلاثاواقطعالغابةإلىانزلأ:

ذرأعاً.ثلاثون

)عليها(،للتأشيروخطاًقيراًضعأ:

11.إليواجلبهن:أ

جلجامشهذا،سماععندأ:

يده،فيبلطتهحملأ:

حزامهمنالسيفشهرأ:

ثلاثونمنها(كل)طولدفععصامئةاثلاثأوقطحالغابةإلىنزلأ:

ذراعاً.

)عليها(،للتأشيروخطاًقيراًوضع:أ

اور-تنماا.إلىأوجلبهنأ:

،القاربواور-شَنَبِجلجامشركبأ:

متنها.أعلىوهمابألقارباندفعا:أ

يومأً.15وشهررحلة(يعادل)ماقطعاقدكاناالثالثاليومفيأ:

أ.الموتامياهإلىاور-شَنَحبِوصل:أ

:ألجلجامش!ا،لهاور-شَنَحبِأيقولا:أ

ا،الأولىالدفععصاالتقط1،جلجامشيااطفر11:أ

ا.تصعقهالاأكييدكتلمساالموتامياهتدعلاأ:
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6

8

9

a

3

4

5

6

8

9

ه

كط

3

ه

5

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

!

9

9

9

9

والرأبعة.،الثالثة،الثانيةالدفععصاجلجامشياالتقط:

والسابعة.،السادسة،الخامسةالدفععصاجلجامشياالتقط:

والعأشرة.،التاسعة،الثامنةالدفععصاجلجامشياالتقطْ:

11.عضرةوالثانيةعضرةالحاديةالدفععصاجلجامشياالتقط:

الدفع،عصيجلجأمشذراعاًاستنفذ0144)قطعا(حين:

10001.وسطهعنهوفحلّ:

ثوبه،جلجامششق:

صارية.رفعبكفيه:

البعد،مناوتا-نيضةِينظر:

كلمة،يقول،لقلبهيتحدث:

نفسه:معهوالِتشاورا:

،مكسورةالقاربقصبأاحزمةالماذأ1:

فيه؟راكباًليسوصأحبه:

رجلي،ليسيأتيالذيهذأ:

1000.0001أليمينعلىلكن:

ا.أرجليليسلكنه،أحدقأنا:

10001.ليسلكنه،أحدقأنا:

.10000001لكنه،أحدقأنا:

.10001رفعت.1....1.:

10001.ليسإنه:
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10000001الملاح:891

1000،0001الذىالرجرا:991

100000،01الذي002:

اوتا-حديثأنويبدو،102-302الأسطر:وهي،مفقودةأسطر)ثلاثة

فيها(.ينتهينفسهمعنيشة

الرصيف.منجلجامشاقتربا402:1

502-602(.:السطرانوهما،مفمَودان)سطران

:الاوتا-نيشةا،لهجلجامشيقول:702

،10000001اوتا-نيضةايا802:1

1000،0001الطوفانبعدالذى:902

0001؟000اماذأا000ا031:

:211000.000011

:الجلجامشا،لهنبِشةااوتا-ايقول:212

منكمش،اووجهكغائرتانوجنتاكالماذا213:11

منهكة؟وملامخكا،مثقلأوفكرك:214

دأخلكا،افِىالأسىبدنلماذا215:

بعيداً؟دربأً)قطع(مسافرعلىمدلاوجهك2:أ6

اوا!ا،البردمنوجهكاسودّلماذا:217
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218

921

022

221

كطكطكط

كطكط3

كط52

كط52

كطكط6

كط72

228

922

023

2ط31

232

332

234

كط35

236

237

كط38

أسد؟11جلدلابساًالبريةتجوبولماذا:

:انيضة-تاالاو،لهمش!جلجااليقوأ:

منكمش،ووحمي،غائرتانوجنتاىتكونلااكمِفا:

منهكة؟وملامحي،مثقلوفكرىِ:

داخلي،فيالأسىيكمنلاكمِف:

بعيداً؟درباً)قطح(علىمدلوجهييكونولا:

والحر؟البردمنوجهييسودلاكيف:

أسد؟جلدلابساًالبريةأ!وبلاوكيف:

البريةةدر،الوحتميالجبالحمارالنافر،الوحشحمار،فصديمَي:

نمر،الوحتميالجبالحمارالنافر،الوحمزحمار،صديقيأنكمِدو،:

البرية،

،الجبالااعتلشِاأناأنجزنامابينمناوكأن:

coونحرناالسماءبثورأمسكنا:

الأرز،غابةفياالمقيمخمبأبااحطمنا:

الجبالا.مضائقافيالأسودفتلنا:

،الصعابكلخامزاومعي،بقوةأحبهالذىاصديقي:

الصعأب،كلخاضاومعيبقوةأحبهالذى،صديقيأنكيدو،ا:

البشرا.قدراغلبه:

عليه،بكيتليالوسبعأيأمااستة:

للقبر،أعطهالما:

أنفه،منادودةسقطتأحئ:

ا،الموتمنأحذرافبتُّ:
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البرية،وأجوبالموتأخافأصبحت:923

عليا.مخيمةاصديقيوقصة:024

البرية،أجوب،البعيدةالطرقعلى:241

عليا،امخيمة،صديقيأنكيدو،وقصة:242

ا،البريةأجوباالبعيدةالطرقعلى243:

أهدأ؟أنأستطيعكيف،أسكتأنأستطيعفكيف:244

الطين،مثلأصبحأحبهالذيصديقي245:

الطين،مثلأصبح،أحبهالذيصديقيأنكيدو،:246

مثله،أنامألنوأنا،:247

الدهر؟11مدارعلىأقومولا:248

لاوتا-نيشة:له،يقولجلجأمش)واستمر(:924

يتحدثونالذيالقاصياوتا-نيشةلأرىالآنلأذصب")!كرت(:025

عنه.

البلدأن،كلفيسافرتجلت،:251

المنيعة.الجبالاخترقت:252

البحار.عبرتومرارا253ً:

عميق.بنوميوماًوجهيينعملم025:

بالأرؤا.نفصيأقلقت255:

بالأسى.شوايينيملأت256:

هذا؟كد!يمنحققتفماذا257:

ملابسي.بليتحئالحانةصاحبةبيحتإلىوصلتكنتما:582

لفهد،ا،النمر،سدلأا،الضبع،لدبااقتلتألقد:925
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البرية،ووجودقالحيوانات،الردلالأيل،:026

جلودها.وحملتلحومهاأكلت:261

،الأحزانبابلمِقفلالاَن:262

.والقطرانبالقيرابابهااليختم:263

اللعب.اايقاطعوألاأنعسى،أجليمن264:

1000111.البائسينتزع،أجليمن:265

الجلجامش!ا:له،اوتا-نيضةيقول:266

الأسى؟اتتاط،جلجامشياالماذا،2671:

والبشر،الاَلهةلحممنااكوشاالذيوأنت268:

وأمك.أبيكمثلااي!لهةأصنعتكالذي926:

أحمق؟لشخص،جلجامشيامناسباًا،حظكتجدلمأا:072

اجلسا.1لتدأقالواو،المجمعفيالعرشوضعوالقد271:

الزبدهَ،منبدلاًالزَبَدعلىيحصلالأحمقإن:272

الطحينا،1منبدلاًالنخالةوعلى:273

ا،الفخمالثوبامنبدلاًالحصيرا1لِلبس:274

،الحزاممنبدلاًأبحبلاويتحزم:275

ايرشدونها،مستشارينيملكلاولأنه276:

1000.0001المضورةتعوزه:277

1000،0001،جلجامشيابه،فكر:

0001؟1000،سيدهمهواامن:927

028:......

المساءا.اوآطةالقمرا281:1000
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82

83

08

85

86

87

88

98

59

19

29

39

1000،0001القمريرحلالمساءفي2:

1000،0001و،صا!ينألاَلهةيبقى2:

1000،0001،يقظونصاحون،2:

1000،0001الأيامأقدممن2:

1000،0001فكروالاَن2:

1000،0001اتكالك2:

،ممونالآلهةلمعابدأيكنالمإذا،جلجامشيا2:

100000،01الإلهاتومعابد2:

10000،001ا!لهة،10000001فإنهم2:

1000،0001صنعا000000اأجلمن2:

1000،0001الهديةسبيلعلى2:

1000.0001سيدمرونفإنهما000000ا2:

إلممااوتا-نيشةوحدلمجما،النصمنمفقودان492-592:)الصطران

مستمر(.جلجامش

،المحتوممصيرهإلىأنكيدوااأخذوألقد:692

تحما؟فماذاأشماا،أوشمَيت:792

ينقطع،لابعناءنفسكأجهدتلقد:892

بالأسى.شرايينكوملأت:992

أيامك.نهايةقرتجماأ!ا:003

القصب.أجمةفيقصبةمثليذويوالإنسان:103
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:kTlp

303

403

503

603

703

803

903

031

311

312

313

31!

315

316

317

318

931

كط53

321

322

الجممِلة،والفتاهَالوسيمالفئإن:

.الموتيخطفهمجيصباهمشَرخايبلعراإنأماكلهم:

الموت،أحدٌيرىلا:

،الموتوجهأحدٌيرىلا:

.الموتصوتأحدٌايسمعمالا:

البضر.علىينقضوهوقاسٍالموتإن:

بيوتاً.نبنيالألِاممدارعلى:

10001.نختمالأياممدارعلى:

اميرأثهما.الأخوةيتقاسمالأياممدأرعلى:

البلاد.فيالكرأهيةتوجدالأياممدارعلى:

،الفيضانويجلبالنهريرلَفعالأياممدارعلى:

الماءاأفوقالمجرىمععائمةالربمِعويعأسيب:

الشمس،بوجهميلالعهاتحدق:

.هناكيوجدلاشيءذلكوبعد:

بعضهما،يشبهانوالميتالنائمإن:

شكله.يصورلاالموتلكن:

ألمحتوما.مصيرهامنلِقتربأنمنذبالغاًيكونالرجل:

مجمَمعنِن،كانوا،العظامالاَلهة،الأنوناكيآلههَإن:

.الموتوقدروأ،معهمكا!ماالمصائر،صانعهَماميتو)7(،والإلهة:

،والحياةالموتوضعوالقد:

11.يومهيعلنوالمالموتيخصوفيما:
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

العاشعراللوحهوامعق

الملحمةفيوتوصف،جلجامشملحمةفيسوىذكرهايردلمإلهةسدوري:

يسبقالذيالساحليوجدحيمساالأرضحافةعندونزلاًحأنةتديرأنها

بصيغةللملحمةالحوريةالنسخةفيأسمهاوردوقد.بالأرضالمحيطالبحر

.شدوري

.بالأرضالمحيطالبحرفيالنهائيةإقامتهمحلفياوتا-نبِضةملاح:أور-شَنَبِ

اسمهيرد.أسرارهويعرفالبحرذلكيعبرالذيالوحيداور-شنبوكان

اور-اسمأنويلاحنأ.سورسُنَبُِبصيغةالملحمةمنآشورئسخةفي

أسماءعمىالدالةبالعلامةمسبوقاًالمسماريةالنصوصفيي!سَبشا

علىالدالةبالعلامةوليس،اوتا-نيشةاسموكذلكالبمنَر،منالذكور

الآلهة.أسماء

5ااشُ!كا1الأكديةلل!طمةترجمتناهىِ":القصباحزمة1 utta kمنالمضتقة

0اشوتو!اابري-1السومريتينال!طمتين SUTUG.بعضفيويرداقا

وذلكااالقصباحزمة1عنبدلاًاالحجرااتماثيل1ذكرالأجنبيةالترجمأت

للملحمة.الحثيةالنسخةعلىبألاستناد

بصيغة،القدهـيمالبابليسبأر،لوحعلىالمدونالنصفياور-ش!إسميرد

اور-سَنَبُ.

الرئيسة.الدينيةالأبنيهَتوجدحيثأوروكمدينةفيالقد!يمالحياسمأي-ألا:

العصابهأوالمقصود،(parisu)اايريسُا1الأكديةلل!طمةترجمتنا:دفع"اعصا1

فيبالعامي!وتسمى،المجأديفعنبدلاًالزوأرقلفيادهَتستعملانتيالطويلة

11.امردي1العراق

ومل!ضه.(الأمواتلم)عاالسفليلمالعاإلهةايرلت!-كيجال،ألقابأحدمأميتو:
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عشرالحادياللوح

القاصي:لأوتا-نيضةله،جلجامشيقولأ:

اوتا-نيضة،ياإليكأنيلرإق211ِ:

تماماً.مثليأ!ما،مختلفةليمستمقاساتك3:

تماماً.مثليأنتَمختلفاً،لستوأ!ما4:

معك،عراكلخوض)توجهت(قليكلمن5:

تجاهك.عاجزةذراعي،1بحضورك،الآناولكن6:

)الخالدة(؟11الحياةونلتالاَلهةمجمعفيوقفَكيفأخبرتنيااهلا7:

لجلجامش:له،أوتا-نيشةيذكر8

سر،كلمةجلجأمش،يالك،الأفشي91:

الاَلهة.لغزأتَولأخبرك15:

أ!ما،تعرفهااليَالمدينةشرويأك)1(،:أأ

الفرأت.نهرضفافعلىالواقعة12:

بداخلها.كانواوالآلههَهديمةالمدينةهذه:13

،الطوفانبإحدأثرغبواالعطامالاَلهة:!أ

آنو،أبوهميميناً:أقسم:15

أنليل،الإلهالبطلمستشارهم:16

ننورتا)2(،الإلهعرشهمحامل17:

اينوجى)3(،الإلهقنواتهممفتش:18

أيضاً،معهممقسمأيا،(،نن-إجيكو)ْالإله91:
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)قائلاً(:القصبسورإلىكلماتهمأعادهولكنه02:

حأئط،يا،حائطيا،القصبسوريا،القصبسورايا21:

افهم،حائطيا،اسمعالقصبسوريا:22

اوبار-توتو،ابنياشَروباك،رجليا:23

فلكاً،ابنِ،البيتاهدم24:

،الحياةأنشد،الثروةانبذ:25

الحياهواحفظ،الأملاكذر:26

الفلك،قلبإلىكلهاالحمِاةذريةاحمل27:

أنت،تبنيهاالتيالفلك28:

،محددةمقاساتهالتكن92:

متسأويين،وطولهاعرضهاليكن03:

هيا.()5آبسوكمالتكونسَقفها31:

سيدىِ:أيا،للإلهأقولوأخذتأنا،علمت:32

أسما،قلتما،سيدىيأ،بالضبطافهمت33:

(،مطلوبهو)ماوأنفذأنا،سأهتم:34

ا.والشيوخ،العامة،المدينةأصماأنيتوصما.مماذالكن35:

ليتكلم،فاهأياالإلهفتح:36

أنا:هو()الذي،لعبدهيقول:ث!7

هكذا:تكلمهمألِضاًأ!ماا38:

أنا،لِكرهنيأنليلالإلهأن.مما93:

مدينتكم،فيأقيمفلن:04

أنليلالإلهأرضفيوجهيأُريولن51:
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،سيديأيا،الإلهمعمقيمأًلأكونآبسوإلىسأنزل42:

حقاً،بالوفرهفسيمطركمأنتمأما:43

مخفي،وسمكاأنازلطير:44

الحصاد،ثرواتأسيريكما:45

كعكاًالصباحاافي60:

ا.القمحمنمطرأًااللياليأوفي،علمِكمسيمطر70:

بالضياء،الفجرطلعااعندما80:

.البلادتجمع!ااعليَّ:94

فأسه،حملالنجارا051:

،حجرهحملاالقصبأعامل:51

52:......

:53......

القير،!لالطفل54:

.المعداتجلبا1000000القوى55ِ:

هيكلها،أقمتالخامساليومفي56:

جدارها،أرتفاعذراعاًوعسرونمئةسطحها،واحداًإكواا57:

لسطحها.المتقابلةالجوانجط)طول(ذراعاًستون58:

تصميمها.أنجزتهيكلها،أقمت95:

،طبقاتشمافيهاوضع!:06

طوابق.سبعةإلىقسمتهاوبذلك61:

)مقصورات(.تصعإلىداخلهقسمت(طابق)وكل62:

الماء.(المنعالخشبمِةالحشوأتوسطهافيدلَقت63:
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المعدأت.وحملت،الدفععصيلاحظت:64

.الفرنفيالقيرمناشارا)6(ثلاثةوضت65:

الداخل.فيالقطرأنمنأشاراثلاثةا661000000:

السمن.هنأشاراثلاثالسلالحملةنقل67:

السكب.شعائراستهلكتهالذيالسمنمنوأحداشارأعلىفضلاً:68

.الملاحخفيةخزنهاالسمنمناشارا96:

،للعمالالثيرانذبحت:07

يومياً.الخرفانوقصبت71:

وخمراًسمناً،اكُرُنا،جعةأسِرِش!ا،جعة:72

لعمالي،ااقد!االنهركمياه:73

السنة.رأسفيكماعيدأًفعملوأ74:

بالزيت.للمسحيديورفعت10000001فتحت75:

كاملة.الفلككاشماالضمصغروباوقبلا76:

شاقاً،كانا771000000:

المزلق،علىونزولاًصعوداًوأياباً،ذهاباًتحركوأ78:

الماءا.فيالفلك1ثلثاأصبحااحئ97:

.اأملكماأبكلحمّلتها08:

فضة.منأملكمابكلحمّلتها81:

ذهبمنأملكمابكلحمّلتها82:

.حياةكلبذورمنأملكمابكلحمّلتها83:

وأهلي،عائلتيكلالفلكأمتناعلىصعّدت:84

كلهم.الحرفأرباب،البريةكائنات،الحقلحيوأناتصعّدت85:
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،
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6
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9

9

9

9
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ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

موعداً،ثهشالإلهحدد:

القمح.منمطرأًاللياليوفي،عليكمسيمطركعكاًالصباحافي:

أ.بابكوأغلقالقلكلمحلبإلىافىخل:

الموعد:ذلكحانلقد:

ا.القمحمنمطرًاًاللياليوفي،عليكمسيمطركعكاًالصباحافي:

.مظهرهفيحدقتالجو،يخصفيما:

التطلع.عندرهبةللجوكان:

بابي.وأغلقتالقلكلمحلبإلىفىخل!:

،الملاحبوزر-امورّىِ،إلى،الفلكإحكامأجلومن:

محتوياته.معالهيكلسلمت:

بالضياءالفجرطلعأنوما:

داكنة،غمِمةالأفقمنعلت:

أدد)7(،الإلهيزمجرقلبهاوفي:

أمامه،يسيرانوخَنِش)8(شُقَةوالإلهان:

والسهل.الجبلفوق(الهرسولين)باعتبارهمأ(لِسيرأن:أ

.الصواريايَّركال)9(الإلهأقتلع:أ

السدود.عملليعطلننورتاالإلهويأتيأ:

المشاعل،أنوناكيآلهةحملأ:

بلهيبها.البلاديسفعونأ:

السماء.أددللإلهالرهيبالسكونيغمرثمأ:

العتمة.إلىحولمنيرهوماكلأ:

هائجا،أثورمثلالبلادأدد()الإلههاجم:أ
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801

915

011

112

113

114

115

611

117

118

911

012

أكطأ

122

123

24طأ

125

126

127

128

محطم.إناءٍمثلأياها()جاعلاًحطمها:

أجاءثم،بسرعةهبتلقدواحد.ليومالبلادا1العأصفةاكتسحتاا:

.نالطوفاا

.الناسغمرحربمثل:

،أخاهلِرىالأ!يعدلم:

السماء.منيميِّزونالناسيعدلمو:

الطوفانخافوأالآلهة)حئ(:

انو.الإلهحماءإلىصعدوأفانسحبوا،:

الخلاء.فيالهاجعةكالكلابمقعينكانوأالاَلهة:

.مخاضفيكامرأةصرصاالإلهة:

رخمِم:بصوتأ(بيلية-ايلي)ْندتجما:

طينإلىتحولاليوماذلك:

الآلهة.مجمعفيشراًأعلنتلأنني:

الآلهة،مجمعفي-شراًأعلنتفكيف:

أناسي؟لإهلاكحرباًوأعلنت:

،يتوالدونالناسأجعلمنوأنا:

البحرا.يملأونالسمكصغارمنَلهموها:

معها.باكينكانوا،الانوناكيهمالذين،الآلهة:

مبكاة،فيجالسونمنحنون،،مرهفأسىفيالاَلهة:

بالحمى.مصابة،ملتهبةشفاههم:

ليالوسبعأياملستة:

البلاد.الطوفانويكتسح،الرعديةالعاصفةالرلِح،تهب:
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92

03

31

32

ث!3

34

35

36

37

38

93

04

41

كط4

43

44

45

46

47

الصابعأليومبحلولأ:

.الطوفانتوقف،الزوبعةخفت:أ

ض.المخافيكامرأةيتلاطمكانالذيالبحرهدأأ:

.الطوفانتوقف،ْالزوبعةخفتأ:

بألصمت،غارقاًساكناًفكانللجوتطلعتأ:

طين،إلىتحولتالبضريةوكلأ:

مصتوي.كصطحالمروجوأصبحت:أ

و!اّ.علىظلالهاإلمحنةفألقتنافذةفتحتأ:

أبكي،جلستثمركعتأ:

دمعي.سالو!نتيعلىأ:

البحر.حافة)صما(الآفاقفيتطلعتأ:

.ضفافارتفعت)موضعاً(14في:أ

الفلك.رستنِصير)11(جبلعلىأ:

للإبحار.)مجالاً(يعطِلموالفلكنِصيرجبلثبتأ:

)مجالاً(يعطِلموالفلكنِصيرجبلثبتالثانيواليومالأولاليوم)في(أ:

للإلمجار.

يعطِلموالفلكنِصيرجبل!االرأبعوأليومالثالثاليوم)في(أ:

للإبحار.)مجالاً(

يعطِلموالفلكنِصيرجبلثبتالسادسواليومالخامساليوم)في(أ:

للإبحار.)مجالاً(

السابع،اليومبحلولأ:

وأطلفتهاحمامةأخرتجماأ:
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48

94

05

51

52

53

54

55

56

57

58

95

06

61

62

63

64

65

66

67

68

،عادتالكنها(الحمامةذهبت:

فرجعت.موطئلهايظهرلم:

وأطلقته.السنونوأخرتجما:

عاد،(الكنهالسنونوذهب:

فرجع.موطئلهيظهرلم:

وأطلقته.غراباًأخرجت:

للماء.انحساراًورأىالغرابذهب:

يربم.لموويحجل،،يذرق،يأكلفأخذ:

الأربع.للرياحوقربتهاالقرابينأخرجت:

الجبل.قمةعلىبخوراًوضعت:

)أخرى(،وسبعةقدورسبعةنصبت:

وآساً.أرزاً،قصباً،أسفلهاكدشما:

الأريح،إلاَلهةاستنضق:

الطيب.الأريجالاَلهةاستنشق:

القرابين.صاصطعلىكالذبابالاَلهةتجمع:

وصولها.عندبيلية-ايليالإلهةذلك،بعد:

كهديةآنوالإلهصنعهالذيالكبير)اللازورد(ذباب)عقد(رفعت:

منه:ود

أنسى،لئلاعنقيمجوهراتهذهالاَلهة،أيهاا:

أنسى.ولاالأبدإلىالأيامهذهلأتذكر:

البخورإلىالآلهةليأتي:

البخور،إلىأنليلالإلهيأتيلاأنعسى)ولكن(:
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الطوفانوأحدثملياًيتفكرلملأنه:916

ا.للكارثةأناسيوحضر:017

وصولهعندأنليل،الإلهذلك،بعدأ:71

أنليل،الإلهغضب.الفلكرأى172:

ايجيجي:آلهةعلىغضباًامتلأ:173

خرتجما؟(التي)هذهنفسأيا174:

ا.الكارثةمنبشرنجاقد(يكونأن)ينبغيكانه!ا:175

لشِكلم،فاهننورتأالإلهفتح176:

البطل:أنليلللإلهيقولأ:77

؟الموضوعهذاعلىيقدرأيا،الإلهغيرامن،:178

عملاكليعرفوحدهأيافالإله:917

ليت!طم،فاهأياالإلهفتح:018

البطل:أنلبلللإلهيقول181:

البطل،الاَلهةحكيمأ!ماا:182

؟الطوفانوأحدتتملياً،تفكرلمكيف183:

خطيئته،حملهالخطيئةصاصما184:

إثمه،حملهالإثمصاصما:185

يرتخي.فلا)الخيط(شد،ينقطعفلا)الخمِط(أُرخِ:186

،الطوفانتحدتَأنمنفبدلا187ً:

)عددهم(.ليقللالناسعلىوتجماأسدأًأنلو:188

،الطوفانتحدثأنمنوبدلاً:918

)عددهم(،ليقللالناسعلىوثبذئباًأنلو591:
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أ:19

291:

:391

491:

:591

691:

:791

891:

991:

:002

:102

:202

:302

:402

:502

:602

:702

8:02

:902

:021

211:

:212

،الطوفانتحدثأنمنوبدلاً

بالبلاد.لتفتكأحدثتمجاعةأنلو

،الطوفانتحدثأنمنوبدلاً

بالبلاد.ليفتكوتجماايرّا)12(الإلهأنلو

،العظامالآلههَسرّأُفضِلمأنا

الاَلهة،سرفسمع13(لاترأ-خاسسماأوتحمالمَد

مضورةا.لهشِروالاَن

الفلك،قلبإلىأنليلالإلهصعد

أنا،وأصعدنيبيديأمضر

بجانجي،تركعجعلها،زوجتيصعد

يباركنا:بينناواقفوهوجبهتينا،لمس

بضرأً،أوتا-نيشةِكانالماضيفي

ألاَلهة.نحنمثلناصارأقدوزوجتهاوتا-نيشةِوالاَن

الأنهارا.منبععندالألمحاصي،فيمقيماًاوتا-نيشةِليكن

الأنهار.منبععندأقيموجعلوني،الأقاصيإلىأخذوني

لك،ألالهةيجمعمن،أجلكمنوالاَن،

تبغي؟التيالحياةأ!ماتجدحئ

11.ليالوسبعأيامستةتنملاهلم!

القرفصاء،جلصحالما

.كالضبابنومسنةعليهنفشت

لصاحبته:لها،إوتا-نيضةِيقول

)الخالدة(الحياةأرادالذيالقويالرجراهذاانظري11
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11.كالضبابنومسنةعلمِهنفشت2:

القاصي:نيشةلاوتاله،تقولصاحبته2:

الرجل،فيستيقظالمسه211:

عليه،جاءالذىِالطريقعلىبسلامليرجع2:

11.منهاخرجالتيالبوابةعبربلادهإلىليرجع2:

لصاحبته:لها،اوتا-نيشةيقول2:

سيخدعك.إنه،مخادعونالبشرإن211:

رأسه،عندوضعيهاليوميئخبزهاخبزي!هلمي2:

11.نامهيوم)كل(الجدارعلىوصوّري2:

رأسه،عندووضعتهاليوميخبزههيخبزت2:

نامه.يومكل()عنالجدارعلىعلامةلهورسمت2:

يابساً،كانالأولخبزه2:رغيف

رطباً،الثالثالجلد،مثل2:الثاني

تعفّن،لمحدكانالرابعخبزه2:رغيف

طازجاً،كانالسادسعفناً،حمل2:الخامس

الفحمعلىالسابع2:وكان

الرجل.واستيقظلمسه2:حين

القاصي:لاوتا-نبِشةِله،جلجامش!2:يقول

علي،النومنزلأنماا2:ا

وأيقظتني".لمستنيماسرعان2:حئ

لجلجامش!:،ألهااوتا-نيشةِايقولا:2

اليومي،خبزكعدجلجامتن2:"أهلم!ا
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ا.نمتهاالتيالأياماأشاث!2:لتعرف

يأبصاالأولاخبزكرغيف23:إن

رطب،الثالثالجلد،مثلالثاني:23

ابيّض،قدالرابعخبزك23:رغيف

،طازجالسادسبياضاً،حملالخامص:23

الفحمعلىاوالساىا24:

11.أنتاستيقظت:حين24

القاصي:لاوتا-نيشةِله،جلجامش02:يمَول

أذهب؟أنيمكننيأينوإلىاوتا-نيشة،ياأفعلأنيمكنني24:"ماذا

،سريريبيتفيمقمِموالموتذهنيا،أعلىلصاستولى!2:لقد

11.هناكالموتيكوناقدمىئوضعت24:و!يثما

الملاّح:،لأوو-شَنَبِ،الهاأوتا-نيضةِألِقولا:24

المعبر،ليزدريك،المرفأاليصدكاأور-شما"يا24:

ساحلهأ،عنتِه،الساحلعلىدوماًتتمشىكنتمن02:يا

أمامه.)تسير(جئتالذيالرجلجلبك(24:)بسبحب

بالشعر،جصدهاكتسى25:لقد

بدنه.جمالالجلود25:وأستهلكت

ألاستحمام،حوضإلىوخذهأور-شمايا25:تلقاه

ينلس.حيابالمأءجسمهشعر25:ليغسل

)بعمِداً(.البحروليحملهاجلوده25:ليرمي

يطيب.حئجسده25:لينقع

رأسه.غطاء25:ليجدد
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مهابته.نَوبملكياً،رداءًلابساً:ليكن257

مدينته،إلممايذهب:حئ258

دربه،إلىلِصل925:حئ

11.جديداًالجديدليبقى،لونهيفقدلاأنيجبالملكي026:الرداء

الاستحمأم،حوضإلىوأخذهأور-شَنَحب261ِ:تلقاه

نظف.حئبالماءجسمهشعر262:غسل

)بعيداً(.البحروحملهأجلوده263:رمى

.طابحئجسده264:نقع

رأسه.اغطاءا:جدد265

مهابته،ثوبملكياً،رداءًلابساً:أصبح266

مدينتها،إلىايذهب267:حئ

دربه،إلىيصل268:حئ

جديداً.الجديدسيبقىلونهايفقدلنالملكيالرداءا926:

،القاربوأور-شَنَحاِجلجامش!027:ركب

متنه.علىوهمابالمَاربااندفعا271:ا

المَاصي:لاوتأ-نيشةله،صاحبته:تقول272

نفسه،أجهدشَقي،هنا،إلىجاءقدجلجامشإنا:ا3

؟11بلادهإلىيعودوهوتعطيه027:فماذأ

الدفع،عصارفعقد،جلجامشهو،كانان(بعد275:)

الساحل.منبالسفينةاقتربو(276:)عاد

لجلجامش:،لهاوتأ-نيضَةِايقولا277:

نفسك،أجهدتشَقيت،هنا،إلىجئحساقدانكجلجامشَ،ايا2:ا78
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؟بلادكإلىتعودوأ!ماأعطيك2:فماذا

سراً،جلجامشيالك2:لأبيحن

.أللاَلهةابسر2:الأخبرك

،العنكبرتمثلجذرهنبات2:هناك

ا.أيدكينخسالوردةمثل2:وشوكه

،النباتلهذايداكوصلت2:إذا

11.اصباكفيكنتكماثانية2:استكون

ذلك،حماعحين،2:جلجامش

0000،00001اقناة2:فتح

أبقدميها،ثقيلةأحجارا2ً:ربط

10001.العمقإلى2:فصحبته

اورفعها.قطفه،النبات2:لقىِ

قدميها.امنالثقيلةالأحجاو2:قطع

شاطئه.إلىالبحر2:قذفه

:الملاحلأور-شَنَبِ،له،جلجامش2:يقول

ا.القلبدقةانباتهوالنباتهذاإن،أور-شَنَحب2ِ:"يا

السابقة.لطاقتهالإنسانيعود2:به

الأسوأر،ذاتأوروكقلبإلى2:لأحمله

10001.وأطعمالنباتهذامن2:لأقطع

رجلاًاعادالضيخا)سيكون(2:واسى

11.صغريإلىلأعودمنهأنا2:ساحمل

خبزاً.كسر!مضاعفةساعةعضرين)مسيرة(3:بعد
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للمبيت.توقفامضاعفةساعةثلانَين)مسيرهَ(103:بعد

بارد،ماؤهابركةجلجامش!:رأى203

ليستحم.وسطهاإلى:نزل303

،النباترائحةثعبان:شَم403

،النباتوحملاأبصمت503ٍ:تسلق

.جلدهنزععودته603:في

يب!ي،جلجامش!جلس703:عندئذٍ

دموعه.تسيلوجنتيه:على803

:الملاحأور-شَنَبِ،لِداأمسك:ا903

يدأي؟،شقيتأور-شَنَبِ،يامن،أخو031:"من

قلي؟دماءتجفمنأجل311:من

لنفسي،حسناًشَيئاًأحمَقلم:312

.الترابلأسدحسناًفعلت:وإنما313

وبعيداً،عاليأالمدأرتفع:والاَن314

)هناك(،العدةتركتالقناةفنحت315:وحنِن

رجدت؟لومنهاسأجد316:وماذا

".الساحلعلىالقاربترك!:وقد3أ7

خبزاكسرامضاعفةساعةعضَرين)مسيرة(318:بعد

للمبيت.توقفامضاعفةساعةثلانَهيئ)مسيرهَ(931:بعد

الأسوار.ذاتاوروكلَلبإلىوصلا032:

:الملاح،لأور-شَنَبِله،جلجامش:لِقول321

ا(وإياباً)ْذهاباًومَمش!اوروكأسوارفوق،أور-شَنَبِلِأ:"اعلُ،322
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اللبن،ولاحظالقاعدة:افحص323

آجراً؟لبنه324:أليص

أسسه؟السبعةالحكماءيضعلم:أ523

شاراً،البساتين)مساحة(واحداًشاراً،المدينة)مساحة(واحدا326ً:شاراً

عضتار،معبد)مساحة(شارنصففضاءً،أرضاًواحدإً

اوروك.مساحةونصفشارإتثلاثة327:)المجموع(
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عاثرالحادياللوحهوامش

الميلاد.قبلالثالثالألففيالمهمةالرافدينبلادجنوبمدنمن:شروباك)1(

-شرقيجنوبإلىكم64حوأليويبعدفارةتلباسمإليومموقعهايعرف

،أمأ-209309عأمفيالموقعهذافِىبالتنقيبالألمانقاموقد.الديوانيةمدينة

اولَل-مدينةوهيأم.319عامفيبنسلفانياجامعةمنبعثةفيهنقبتوكذلك

قبلحاكمةسلالاتفيهاقا!ماالتيالخمسالمدنمنمدينةوآخرنيشهَ

السومرية.الملوكأثباتبحسبالطوفانحدوث

وزوجاًأنليلللإلهابناًواعتبر،القديمةالرافدينبلادفيوالصيدالحربإلهننورتا:3(

ذإننجرسوبصفتهعُبدالقديمةلجشمدينةوفيجولا.والشفاءالطبلإلهة

الإلهحولأساطيرعدةأُلفتفْمْورتا.الإلهأشكالمنشكلاًالإلههذاأعتبر

آشور.بلافىفيكبيرباهتمامعبادتهوحظيتننورتا

القنواتعلىبالإشرإفالالهةقبلمنمكلفاًكانالذيالإلهده++-(:9)ْاينوجي3(

.)ا!95."!*(ننبجالللإلهةوزوجاًأنليلللإلهابناًيعتبروكأن،والسواقي

-Nin)نن-إجيكو!( igi-ku)باللغةالنعتهذأويعنيأيا،الحكمةإلهنعوتأحد

.االطاهرةالعيناسيد1السومريهَ

التيالأرضتحتالعذبةالمياهيمثلبأنهاعتقدالذيالكونيالجوفيةالمياهلمجرآبسو:5(

.الأرضوسقفهالسفليلمالعاسطحقاعهتجويفاًتملأ

وليسمسا!ةمقياسباعتبارهاسار"1أواشار"1المقياسيؤخذأنالمعتادمن!(

إليه،ترمزالذيالعدداشار"1بكلمةالمقصودأنهناالمقبولوالتفسيرمكيالاً.

الذىِ(2BAN)بانيكونأنالمرجحفمنالمفترضالمكيالأما.0036ويعادل

يسلويالوأحدالشارفإنالافتراضهذاصحوإذاتقريباً.لتراتعشرةيعادل
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هـمساويةهناالمذكورةالثلانَةالمنَماراتتكونوبذلكلتر،00036

تمَريباً.لترا00080

هيلاحمهالسومريةوالصيغة،القديمةالرافدينبلادفيوالأمطارالعواصفإلهأدد:(7

هدو،هدد،:هي،مختلفةبصيغوسوريةالرافدينبلادفِىأسمهوعرفإشكور.

فِىميرأووير،الإلهعبادةمعمتطابقةعبادتهتكونأنالمحتملومنوأدّا.أدو،

تيشوبالحورىالإلهعبادةمعالإلههذاعبادةتقترنوكذلك.سورية

آنو،للإلهأبناًاعتبر.والوظائفالخصائصناحيتيمنوذلكبوريالثنوالكاشي

فيكاركارا،مدينةكاشما.لهزوجةشالاالإلهةواعتبرتأنليل.للالهوأحياناً

)قلعةآشورمدينةفِىعبدوقد.لعبادتهالرئيسالمركز،الرافدينبلادجنوب

وزقورتىعبادةغرفتيبوجودتمنِرآنوالإلهمعواحدمعبدفيحالياً(الشرقاط

.مبكرةأزمنةمنذلعبادتهالرئيسالمركزحلبمدينةكاشماسوريةوفي.فيه

حيسس!الحكمةوسلالتهادمضقلمملكةإلهاًالحديديالعصرفيأددوأصبح

الرأعد.أىِ،رمانباسمهناكعرف

العواصفإلهأدد،للالهتابعانثانويانإلهأن)5ْ"!ول(:وخَنِثر5(اول)؟!اشُقَةا!(

والأمطار.

والإلهالسفليلمالعاعنالمسؤولوالوباءالموتإلهنرجال،نعوتأحد:أيَّركال؟(

بغداد(.منالجنوبإلىالجبله،أوحألياً،ابراهيم)جبلكوثىلمدينةالرئيس

IQ)اسيدة1الأكديةباللغةيعنيوهذا،ننخرساك-الأمالإلهةألقابأحد:بمِلية-ايلي

-الأمالإلهةكاشماالرافدينبلادفيالقديمةالدينيةالمعتقداتوبحسب".الآلهة

الالهة.مجمعرأسعلىتأقىِالتيالرئيسةالأربعةالخالقةالآلهةأحد

القل!بمالاسموهو*(،)!دا+ْنموش"اجبل1أيضاًيمَرأأنيمكن*(،إْ)3ْنصير"اجبل1()11

الحاليهَ.السليمانيةمدلِنةمنالغربإلى،العراقثهألفيمبررونبيرهلجبل
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بئالتيشروباكمدينهَموقعمنالضمالإلماكم050حواليالجبلهذاويبعد

جلجامنر.ملحمةفِىيردمابحعسبالقلكاوتا-نيشهِفيها

الدينيةالعقائدتاريخمنمتأخرةمراحلوفي.والطاعونالوباءإلهايرا:الإله(13

الإلهعبادةمعالإلههذاعبادةمظاهروحدتالمَديمةالرافدينبلادلحضارة

والوباء.الموتإلهنرجال،

هناكأنالمعروفومن.لاوتا-نبِضةلقباًباعتبارههنا11اترأ-خاسص11ِاسميرد(13

ضوءوفِىألَرأ-خأسس،فيهاالمنقذبدوريقومالطوفانعنأخرىبابليةرواية

أنهماالقولنستطيعأترأ-خاسس،باسمهنااوتا-نيشةإلىالواردةالإشارة

القديمة.الرافدينبلادمعتقدأتفيواحداًشخصاًاعتبرا

النصينتهيوحين.الأولاللوحمن2أ-أ6للأسطرتكرارالأسطر(!أ

فقدولذلك.النصنهايةأنهاإلىإشارةفهذهالمقدمةفيوردتالتيبالسطور

الثانياللوحواعتبرجلجامش!"،املحمة1ألواحآخرعشرالحادىِاللوحاعتبر

حوادثسياقعنمختلفاًموضوعاًيتضمنوأنهسيمالاللملحمةإضافةعشر

تقد!يملعدمسبباًهذافينرىلاولكننا.الأولىعشرالأحدالألوأحفيالملحمة

رأييبدوماعلىكانوهذا،الأخرىالألواحمععشرالثانياللوحترجمة

القدمِمة.العصورفيالملحمةنسخدونوأالذينالقدماءالكتبة
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عاثعر)1(الثافياللوح

النجار،بيتفِىطبليتركتأني(لو)أتمئالاَن11أ:

لِى،كالأماهيالنجارأفزوجة2:

ألِىا.كالأنخمااهيالنجاراوابنة3:

السفلي،العالمإلىطبليسمَط،الآن5:

11.السفليالعالمإلىالخشبيمضربيسقط5:

لجلجامش!:الايقونكيدوأ:6

المَلب؟منتبكيلماذاسمِدي،7:"يا

السفلي،لمالعامناليابلأنالكأسأجلبا8:اليوم

11.السفليلمالعامنالخشبيالمضربأنالك9:اسأجلبا

لأنكيدو:الِقولا:جلجامشن15َ

أليوم،السفليلمالعاإلىنازلاًاأكنتإذااأ:اأ

كلمتي،فاسمع،كلمةلك:سأقول12

،تلبصانظيفاًالانَوباً:31

غريباً.تبدو:كيماأ!

وعاء،منطيببزبَنفسكتضمخ15:لا

عليك.سيتجمعونشذاه16:فعلى

السفلي،لمالعا)س!صان(علىبالقوسترمي:لا17

بك.سيحيطونبألمَوس18:فألمصأبون

تحمل،لابيدك91:عصأً

.الأرواحتهاجمكالئلا(:02
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تنتعل،لابمَدممِك2:صندلاً

تُحدث،لاالسقليالعالمفي2:صوتاً

تمَبل،لاتحبالتي2:زوجتك

،تضربلاتكرهالتيزوجتك2:

تمَبل،لاتحبالذيأبنك2:

تضربلاتكرهالذيأبنك2:

السفلىِ.لمالعامحنةبكستمسك)وإلا(2:

)3(المضطجعةتلكننأزو)2(،الإلهأمامالمضطجعةتلك،المضطجعةتلك2:

بر!اء،!ينغيرالطاهرانأهافوفى2:

اامشدودينغيرحوض،فيجرتينمنَلنهداها3:

ا،السفليلمالعاإلىأنكمِدوانزلاحينا3:

ا.جلجامشاكلماتلِسمعلم3:

نظيفاً،ثوباًلبص3:

غريباً.فبدا3:

وعاء،منطيببزلمجانفسه3:ضمخ

.شذاهبسببعلمِه3:فتجمعوا

الأروأحا،1بهفأحالث،السقلىِالمالعا(ا)سكانعلىبالقوسرمى3:

حوله.دأروابالقوسالمصابونا1أولئك:3

،بيدهعصأحمل3:

الأروا!ا.افهاجمته4:

،أبقدميهاصندلاًنتعلاأ1:،

.االسفليلمالعاأفيصوتاًافأحدثا5:
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43

44

!5

46

!7

48

94

05

51

52

53

54

55

56

57

58

95

06

61

كط6

63

6،

،مَحباالتي1ن!وجتهاقبلا:

،يكرهاالتي1زوجتهاضربا:

يحب،الذىِابنهالبلا:

،يكرهالذيابنهاضربا:

السفليلمالعامحنةبهفأمسك!:

المضطجعة.تلكننازو،الإلهأمامالمضطجعةتلك،المضطجعةتلك:

برداء،!ينغيرالطاهرانفودأها:

مضَدودين.غيرحوض،فيجرتينمثلنهداها:

الأعالِى.إلىالسفليلمالعامنأنكيدوتضرع:

به،أمسكالسفليلمالعاأسَكُّ)5(،يمسكهلم(،نمتار)ْيمسكهلم:

به،أمسكالسفليلمالعا،يمسكهلم،الرحمةعدهـمرابيص)6(،:

به.أمسكالسفليلمالعا،الرجالقتالموضعفِىيسمَطلم:

أنكيدو،خادمهعلىيبكيأخذننسونالإلهةابنحعِنذأك،:

أنليل:الالهمعبدأي-كور،إلىوحيداًذهب:

السفلي،لمالعافيطبليغاصاليومأنليل،الإلهالأبأيها11:

السفلي.العالمفِىالخشبىِمضرِبىغاص:

ا،السفليلمالعابهأأمسكلرفعهما،انزلاالذىِأنكيدو،:

به،أمسكالسفليلمالعاأسَلث،يمسكهلمنمتار،مِمسكهلم:

به،أمسكالسفليلمالعا!دسكه،لم،الرحمةعديمرابيص،:

11.بهأمسكالسفليلمالعا،الرجالقتالموضعفييسقطلم:

بكلمة.يجبهلمأنليلالإلهالأب:

سينا:الإلهشاأور،إلىأوحيدأًذهب:
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السفلي،لمالعافيطبليغاصاليومسين،الإلهالأب"أيها:65

ا.السفليلمالعاافيالخشبيمضربيغاص66:

السفلي،لمالعابهأمسكلرفعهما،أنزلاالذيأنكيدو،67:

به،أمسكالسفلىِلمالعاأسَكُّ،يمسكهلمنمتار،يمسكهلم68:

به،أمسكالسفليلمالعا،يمسكهالما،الرحمةعديمرابيص،96:

11.بهأمسكالسفليلمالعا،الرجالقتالموضعفييسقطلم07:

بكلمهَا.يجبلمسينالإلهاالأب:71

ا:أياالإلهبي!أريدو،اإلىوحيدأًااذهب72:

ا،السفليلمالعافيطبليغاصاليومأيا،الإلهالأب1إيها73:11

ا،السفليلمالعاأفيالخشبيمضربياغاصا74:

السفليالمالعابهأمسكلرفعهما،نزلىالذى1أنكيدو،75:

بها،أمسكالسفليلمالعاأسَكّ،!دس!صهلمأنمتار،يمس!ءلم76:

بها،أمسكالسفليلمالعا،يمسكهلما،الرحمةعديمرأبيص،77:

11.بهاأمسكالسفليلمالعا1،الرجالقتالموضعفيايسقصالما:78

11،هذاسمعأياالإله97:الأب

انرجالا)7(:الإله،الفتيللبطلأيقولا08:

اسمعنيا،1نرجالالإلهالفتيالبطل"أيها81:

ا،السفليلمالعاأمننَقباًاتفتحامنأتَتكونلو82:

11.االسفليلمالعامنأنكيدوأشبحأليصعدا83:

1000،0001جانبهمن84:

ا"أَْنر!الا!لىالفتيالبطرا85:

السفلي،العالمثقبفعلاًفتح86:
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هوأء،كنفحةالسقليلمالعأمنأن!جدوشبحفخرج87:

وتعانقا،الآخرأحدهمارأى:88

أُرهقا:حئتناقشا98:

صديقي،ياكلّمنيصديمَي،يااكلّمنيا59:

11.رأيتهالذيالسفليلمالعاأمرعنكلّمني19:

أكلّمك،لن،صديقييأأكلّمكالن29:1

رأبَ،الذيالسفليلمالعاأمرعنكلّمتكوإذأ39:

11.وتب!يفستجلس49:

11.وأبكيأناوسأجلس59:11

قلبك،فيبتهجتلمسهكنتالذياجسدىِا69:11

القمل.أكلهعتيقثوبنرهذااجسدي79:

قلبك،فيبتهجتلمسهكنتالذيأنكيدواأ:89

11.بالترابممتلئالأرضافيصدعمثلاصار:99

الأرضعلىبنفسهورمى...111ويلاهأيا11قال155:

.الأرضعلىبنفسهورمىويلاه"اايا1اجلجامش!قال:101

رأيطَ،11اواحد؟اابنلهمنأرأيتاهل201:1

11.ابحرقةاعليهيبكيوهو1،جدارهعلىمعلقأووتد:301

رأيته،11ا،ا؟اابنانلهمنرأيتاهل401:11

11.الخبزيأكلوهوآجرتنِنا،علىأيجلس:501

رأيته،11أبناءا".ثلاثهَلهمنرألمجماأهل601:11

11.مسنداعلىمعلقةقربةأمنالماءيشرب701:

رأيته،11أبناء؟ا".أربعةلهمنأرأشااهل801:1
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901

511

112

113

11،

115

116

117

118

911

02(

)أكط

22(

23(

24(

25(

11.القلبمبتهجهوحمارأنا،عنده)يوجد(رجلامثل:

رأيته،11أبناء؟ا".خمسةالهمنرألمجااهل1:

اليد،خفيفماهركأتجمااامثل:

11.أبيسراالقصرإلىيدخلوهو:

رأيته،11أبناء؟ا".ستةالهمنرأش!اهل1:

11.االقلبمبتهجحارثٍامنَل:

رأيته،11ا.أبناء؟اسبعةلهمنرأسمااهل11:

11.للولمحا!اويستمعكرسيعلىالصغرىالاَلهةوسطفيايجلس:

كالاَ!رخبزاًيأكلرأيته،11ا.له؟اوريعسالامنرأشمااهل11:

.111قلمحروا

الزاوية،فِىمسندعمودمثلرأيته،11ا.القصر؟امخصيرأيتاهل11:

0000000.011مثل:

ا)8(حالها؟ا"كيفرأيتها".11اع.تلد؟المالتيالمرأةرأشمااهل1أ(:

11بهامستمتعأحدولاجانباً،ملقىمعابقدرامثل1أ(:

11.رأيته11ا.؟ازوجتهحضنيعرفلمالذيالشابرأشمااهل1أ(:

؟11حالهاكيفا

أ(:

أ(:

أ(:

11.عليهيبكيوهويده،فيحبلعملأكملقداتجده1

11.رأيتها11ا.زوجها؟احضنتعرفلمالتيالمرأةرأيتاهل1

حالها؟11اكيفا

11.عليهتبكيوهيبيدها،حصيرعملأكملتقداتجدها1

النص(منمفقودةأسطر)ثمانيهَ
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34(

35(

36(

37(

38(

93(

04(

51(

42(

43(

44(

45(

46(

47(

481

0941

015

151

)1

)1

)1

)1

)1

)1

)1

)1

)1

)1

)1

)1

)1

)1

؟11حاله"كيفرأيته".11ا.؟االمجذومرأشمااهل1:

وينبشالعضبيأكلإنهجانباً،منحىشرابهجانباً،منحىأكلهاا:

11.المدينةخارجفِىيعيشإنهالماء،عن)بحثاً(

؟11حاله"كيفرأيته".11ا.؟ابالجربالمصابرأيتاهل1:

أكلهمنرأ!مااهل1".تأكلهوالديدانثورمثليرتعشإنه11:

؟11حاله"كيفرأيته".11ا.الأسد؟ا

11.أرجلييا،ذراعيايابرقةايصرص!1:

؟11!اله"كيفرأيته".11ا.؟االسطحعلىمنسقطمنوأ!مااهل1:

عظامه،إصلاحيستطيعونالا1:

11.تأكلهوالديدأنثورمثليرتعشوهو:

11.رأيته11ا.؟االفيضانفيأددالإلهأغرقهمنرأيح!ااهل1:

؟11حالهاكيف1

11.تأكلهوالديداننَورمثليرلَعشإنه11:

؟11حاله"كيفرأيته".11ا.؟اوأبيهأمهكلمةيحترملممنرأشمااهل1:

11.يكفيهماعلىيحصلولا.ممعيار،الموزونالماءيضربإنه11:

؟11حاله"كيفرأيته".11ا.؟اوأبوهأمهلعنهمنرألمجااهل1:

11.مهتاجوشبحهالورشامنمحرومإنه11:

ارأيتها،11ا.؟االصاريمنسقطمنرألمجمااهل1

11.مهتاجاًيطوفالأوتادتقلعحيناوأبيها،أمهلويليا

أرأيتها،11ا.مبكراً؟اموتاًماتمنرألمجمااهل1

11.نقياًماءًيشربالمساءسريرفيمضطجعاً
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رأيته،11ا.؟امعركةفيقتيلاًكانمنرأيتاهل152:1

11.عليهتبكيوزوجتهرأسهيسندانوأمهأبوه153:

رأيته،11ا.؟االبريةفيملقىجثمانهكانمنرأ!مااهل1541:

11.السفليالعالمفيمرتا!ةغيرروحط155:

(؟11.الجنائزية)بالقرابينيتفقدهامنلروحهليسمنرأسمااهل156:1

يته،رأ11

11.الشارعفيالملقاةالقدرفضلات)من(الأكلفتاتيأكل:157

246http://kotob.has.it



عشرالثافياللوحهوامش

الأولالنصففيدوتَجلجامش!حولالملحصِهَ-الأسطوريةالمَصصإن()1

دبلعشرالثامنالقرنمنذالخصوصوجهوعلىالميلاد،قبلالثانيالألفمن

والأكدية.السومريةباللغتينالنصوصتلكدو!ماوقدتقدلِر.أرجحعلىالميلاد

ضمنموحدوسياقحبكةذاتأدبيةسلسلةبشكلجاءتالأكديةالنصوص

أما.العربيهَاللغهَإلىلترجمتهاالكتابهذأخصصالتيجلجامشَ!"املحمه1َ

بعضهاعنمصتمَلهَقصصبشكلكا!افقدالسومرلِةباللغةدو!ماالتيالنصوص

نعرفكناوإذا.بجلجامشالخاصةالمواضيعمنموضوعاًمنهانصكلويتناول

مجزأه،أوكاملةنسخ،لوحاًاكتشفتعشراثنيمنشَألفجلجأمش"املحمة1أن

عندونتالتيالسومريةالنصوصعددنعرفلافإننأمنها،لوحكلمن

هذهولأن.خمسةيبلغألاَن،حئالنصوصر،هذهمناكتشففماجلجامش!.

هناككاشماإذافيمانعرفأنمِمكننالاواحدةسلسلةضمنليصتالنصوص

دونماكلهيالخمسةالنصوصهذهأنأوبعد،تكتضفلم،أخرىنصوص

حئالمكتشفةالسومريهَباللغةالمدونةوالنصوص.السومريةباللغةجلجامش!عن

وثوراجلجامش1)خمبابا(110وخواوااجلجامش1وأكّا"،اجلجامش1:هىِالآن

جلجامش!11.و"موت"،السفليلموالعااجلجامش1السماء"،

ويدوراكا"رسل11باسمالقدماءالكئابلدىعرفالأولالنص

عليها.ملكاًأكّاكانالتيكيشَومدينةاوروكبينماالعلاقهَحولموضوع!

النَافئِوللنصجلجامش!.ملحمةإليهاتتطروَاليَبالموأضيععلاقةالنصلهذاوليس

11.خوراو"خو،الأحياء"جبلاسيد1بالعنوانينقديماًعُرفتاالسومرلِةباللغةروأيتين

معوصراعهالأرزغابةإلىجلجامش!رحلةحولالنصهذاموضوعويدور

منوالخامس،الرابع،الثالتَ:بالألواحالخاصالموضوعوهوخمبابا،الوحش!
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القدبمالعنوانيحملالسماء(وثور)جلجامشالثالثالنصجلجامش.ملحمة

عشتاروالإلهةجلجامشبينماالخلافحولموضوعهويدور"،المعركةفيابطل1

موضوعنفسههوالنصهذاوموضوعالسماء.ثورمعوأنكيدوجلجامشولمحتال

الرغمعلىأنهإلىالإشارةمنلابدوهنا".جلجامشاملحمة1منالسادساللوح

للنصيننفسهاالمواضيعحولتدورجلجامشملحمةمن3-6الألواحأنمن

بينالاختلاففإنالسماء"،وثورو"جلجامشوخواوا"اجلجامش1السومريين

ترجمةأحدهاأنالقولمنيمكننالاهذهالسومريةوالنصوصالأكديةالنصوص

الاختلافعلىفضلاًالروائيةالحبكةوفيالتفاصيلفيوأضحفالاختلافللاَخر.

نص.لكلالأدبيةالبنيةفي

الكتابقبلمنعنونفقد(السفليلموالعا)جلجامشالرابعالنصأما

يتناولالنصوهذا".السحيقةالأيامتلكفي،الأيامتلكافي1دونوهالذينالقدماء

وهو"،جلجامشاملحمة1منعضرالثانياللوحيتناولهالذينفسهالموضوع

منالأخيراللوحباعتبارههناالعربيةاللغةإلىترجمتهعلىنأتيالذياللوح

ترجمةيكونأنيكادعضرالثانياللوحأننجدالسابقينالنصنِنوبخلاف.الملحمة

11السفليلموالعااجلجامش1السومريالنصيتميز.السومريللنصمباشرةأكدية

السومريةالنصوصمنأيفينجدهلاماوهذاله،طويلةأسطوريةمقدمةبو!ود

جلجامش.عنالأخرى

فيول!صلوحاً،عشربأحدأصلاًدونت"جلجامشاملحمة1أنالمختصونيرجح

تركبعد،السومريالنصبترجمةالكتبةقامالميلاد!بلالثانيالألفمنماوقت

سطراً،171منوتتألف،النصمنالأولالقسميتضمنهاالتيالأسطوريةالمقدمة

أنهالسومريالنصبدايةفييردفيها.عضرالثانياللوحليكونبالملحمةوألحقوه

صفصافشجرةاقتلعتالعاصفةوهذه.رهيبةعاصفة-طثتبعيدزمنفي
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)عشتار(إنانّاالإلهةكا!ماالأيأمأحدوفِى.الفراتنهرضفةعلىبهاوألقت

حيمسااوروكمدينةإلىوأخذتهاالشجرةعلىفعثرتالنهرضفةعلىتتمضى

الضجرهَنمتحينولكنأثاثاً.خشبهامنتصنعحئلتنمووانتنارتهاهناكزرعتها

حاولتإنأنّا.الإلهةحزنأثارممالهامستقراًواتخذتهاشريرةأخرىكائناتجاءت

فاستنجدتيساعدها،لمولكنهاوتو-الشمسالإلهبأخيهاتستعينأنإنانّا

للالهةخضبهاوسلّمالشجرةوقطعالضريرةالكائناتوطرفىهبالذييحلجامش

منهاوصنعالضجرةمنالمتبقيةالخشبيةالقطعبعضأخذجلجامشولكنإنانّا.

المختصونأختلفوقد)لهك!ك!أ+(.ومِكّو(pukku)يكّوبصيغتياسماهمايردشيئين

أما،خشبيمضربأنهاعلىيتفقالثانيةفالكلمة.الأولىالكلمةمعئتحديدفي

البوكّوأعتبرآخرتفسيروفيخضبياً.طبلاًتعنيأنهأعلىفسرتفمَدالأولىالكلمة

مِكّوكلمةاعتباريصحالتفسيرينكلامعأنهويلاحظ.خشبيةحلقةأوكرة

وقد.الضربفيالطبلمعأواللعبفيالخشبيهَالكرةمعيستعملخضبياًمضرباً

من08السطرفيورودهاإلىاستناداًوذلكالطبلبُكّوكلمةنترجمأنهنافضلنا

النسوةشكاوىكثرتلمّافإنهالسومريالنصوبحسبالمعئ.بهذاالأولاللوح

ثقبفيومضربهالطبلسقطالطبلبدقاوروكلشبّانجلجامشاشغالبسبب

اللوحيبدأ،السومريالنصفي،الموضعهذاومن.السفليلمالعاإلىيؤديعميق

هنا.ترجمتهنوردالذيجلجامش!"املحمة1منعضرالثاني

اموت1جلجامشعنالخامصالسومريالنصأنإلمماهناالإشارةوتجدر

جزءاًيضكللمرقد"،العظيمالوحضيالثور11القديمعنوانهوبحمسب"،جلجامش

يرويالنصهذأولأن.لهمشابهأكدينصيكتشفولم"جلجامشاملحمة1من

الموتمنالخلاصأجلمنعاناهمابعد،للموتومواجهتهجلجامصثنحياةنهاية

اموت1لنصالكاملةالترجمةالكتابهذاضمنافقد،الملحمةترويهاالتيبالطريقة
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2(

3(

4(

5(

6(

7(

فيمنهالمكتشفةالنسخبفضلواضحاًالاَنباتالذىِالنصوهو"،جلجامش

التيحالياً(وحدادالسيب)تلولالقديمةميتورنأةمدينةموقعفيالأخيرةالعقود

شرقيفيحمرينسد-حوضديالىمنطقةفيالكتابمؤلفقبلمناكتشفت

.العرأق

واعتو.الأرواحلمعاملكةايرش-كيجال،للإلهةابناًننازوالإلهاعتبرننازو:

أعو)تلأشنونامدينةكا!ماالميلادقبلالثالثالألفوفي.لهأبناًننجشزيدّاالإله

لعبادته.رئيساًمركزأً(ديالىمنطقةفيحالياً

لم)عاالسفليلمالعاملكةايردث!-كيجالإلىهناالإشارةالمضطجعة":11

الأرواض!(.

معتقدأتوبحسب.أيرش-كيجالللإلهةرسولاًوكانالموتآلهةمن!لتار:

.الأرواحبقبضيكلفكانالقديمةالرأفدينبلاد

ويسببالبضرعلىخطراًيعتبروكانالسفليلمالعاشياطينمنأسَكُّ:

الأخيروتغلبننورتاالإلهمعبصراعهاشتهر.الرأسأمراضطريقعنموتهم

قائماً.ظلالبضرعلىخطرهولكن،عليه

البشرحياةعلىخطراًتعتبركانتالتيالسفليلمالعاممياطينمنرابيص:

العربياللفظمنقرلمجمااسمهومعئ.أمراضمنيسببونهكانو!لماصحتهموعلى

11.الممربص11

الإله-اسمقراءةإلىجلجامشلملحمةالأجنبيةالترجماتبعضتذهب

نصفيالسومريةالروأيةإلىاستناداًوذلكنرجال،منبدلاًهناثهشالشمس

ولاالقهاءةصحةعلىللدلالةكافياًليسذلكولكن".السفليلموالعااجلجامش1

في81السطرأيالسطر،لهذأالتاليالسطرفيوأضحةنرجالاسمبدايةأنسيما

الترجمة.

025http://kotob.has.it



غيرالبابليةالروايةفيأسطرتوجدعشرالثانياللوحمنالموضعهذافي)8(

القدبم.البابليالنصفِى273-292الأسطر:وهي،القياسيةالنسخةفيموجودة

عنلتمييزها-)147(012()الأرقاموأعطيناهأهناترجمتهاأدرجنأفقدولذلك

المَياسية.النسخةأسطر
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11جلجامشاموت1نص

ماكلوبعد.جلجامشملحمةانتهتقدتكونعشرالنَانياللوحبنهاية

كانماالتيالحقيقةليواجهعادالخلودعنرحلتهفيكابدهوماجلجامشبهقام

يكنلمو.منهمفرلاقدرالموتوأنخالدينغيرالبشرأنوهييواجهها،أنيبريد

الرجل،موتلكن.الموتمعالأخيرةمواجهتهجلجامتنملحمةمواضيعبينمن

عملمداريكونأنلهقيضالقدماء،للأدبأءملهمأًالموتمعصراعهكانالذى

بأعماقخوضهفيجلجامتنملحمةمعاشتركالأدبيالعملوهذاآخر.أدبيٍ

(هذادونوقد.الخيالمعوللحقيقةالأسطورةمعللواقعدمجهوفيالإنسانيةالحقيقة

ألفتالتيالأخرىالسومريةالنصوصمثلمستقلاً.مموضوعهالسومريةباللغةالعمل

تسميةعلىهذاعصرنافيالباحنَوندأبوإذعنها.الحدشماوسبقجلجامتنعن

عرفوهالرافدينبلادفيالقدماءالكمَبةفإنجلجامتن"اموت1بعنوانالنصهذا

قد!ط!النصهذاحملوهكذا.لهعنواناًالنصمنالأولىالكلماتجعلفيبطريقتهم

11.رقدالعظيمالوحشيالثور11عنوان

حينجلجامش!موتعنلِتحدثنصبوجودالحديتَالعالمعرفلقد

وكا!ما.القديمةنفرمدينةموقعفِىسيئةبحالةوجدتطينيةألواحثلاثهَاكتشفت

تحملىالميلاد،قبلالثانيالألفمنالأولالنصفإلىتاريخهايعودالتي،الألواحهذه

والمقظع.كاملغ!يرومعظمهامتفرقةسطرا68ًحواليمنالأوليتألفمقظعين

نشرأنكريمرنوحلصموئيلسبقوقدأيضاً.سيئةبحالةسطرا43ًيتضمنالثاني

معظمفيفهمهوصعوبةفيهاوجدالتيالسيئةالحالةمنالرغم)1(علىللنصترجمة
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قبلالكتابهذامؤلفقبلمنالنصلهذاالعربيةباللغةخلاصةوعرضت.المواضع

قرن)2(.ربعمنأكتر

فيآثاريةبتنقيباتالمؤلفقامالماضيالقرنمنالسبعينياتأواخروفي

موقعاكتشافعنالتنقيباتتلكأسفرتوقد.ديالىمنطقةفيحمرينجبالحوض

نهرامياه1الأكديةاللغةفياسمهايعنيالتيميتورناة،مدينةهيمهمةبابليةمدينة

لمحبل،منمجهولاًكانالذي،الموقعوهذاقديماً.ديألىنهرأسمهووتورناةتووناة"،

الموقعهذافيالتنقمِباتأثمرتوقدوحداد.السيبتلولباسمحالياًيُعرف

إلمماتعودالتيالمسماريهَالنصوصمنكبيرةأعدادبينهامنجداًمهمةباكتشافات

القديمالبابليالعصرألواحبينومن،اللاحقةوالعصورالقدهـيمالبابليالعصر

اثنلنانهمكوقد".جلجامشاموت1السومرىِالنصمنجيدةبحالةنسخاكتشفت

وهماحداد،تلفياكتشفتالتيالنصهذاألواحبدراسةالمسماريأتعلماءمن

منالباحثانهذانوتمكنكأفينو.أنطوانوالدكتورالراويناصرفارو!الدكتور

جورجاندروقبلمنالإنجليزيةلَرجمتهونضرتأم،799عامفيالنصترجمةإنجاز

القارئليكونهناالنصلهذأالعربيةالترجمهَنشرأرتأينأوقدأم)3(.999عامفي

نأنجدذلكعلىوفضلاً.المهمالنصهذاعلى،مرةولأول،اطلاععلىالعربي

الملحمة.سردتهاالتيللحوادثاستكمالاًبالملحمةجلجامش!"اموت1نصإلحاوا

فيها.المحتومالحدثهوجلجامش!موتفإننهايةمنلهاأريدإذاالتيالحوادثوهي

ضريحموضعحدادتلفيالم!ضشفالنصعنهايكضفالتيالمهمةالأمورومن

دفنه.ومراسمجلجامش

نقدمالأخير،بشكله"جلجامشاموت1لنصالكاملهَالترجمةنوردأنوقبرأ

نفسه:للنصأفضلفهملتأمينالنصلمضمونملخصاًعرضاًيأيَىفيما

رسولةلحتار،بقبضةوقعالذيالمحتضرجلجامش!على.ممرثيةالنصيبدأ

حالةوفِىالفراشطريحوهوجلجامشولِصور.الأروأحبقبضالمكلفالموت
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لِذكرهكمانوديمودأو)أيا،أنكيالإلهقبلمنجلجامش!،إلىيوحىحينئذٍ.هذيان

ذلكفيالنقاشموضوعوكان.للاَلهةاجتماعفيفيهانفسهيجدبرؤيا(،النص

البطوليةالسيرةاجتماعهمفيالاَلهةيستعرض.نفسهجلجامشمصيرالاجتماع

وأخذهلمالعاأقاصيإلىرحلتهوكذلكالأرز"،اغابة1فيبهقامومالجلجامش

زيوسدرا.السومريبالاسمالنصفييردالذيإوتا-نيضة،منالقديمةللمعرفة

فيالبشروأحدالاَلهةابن،جلجامشيكونهلالاَلهةأمامالمطروحالتساؤكوكان

هوإليهتوصلو!الذيالجوابأنويبدو؟الفانينمنيكونأم!الداً،نفسهالو!ط

الخلود،علىبضرفيهاحصلالتيالوحيدةالسابقةتكراربعدمأنكىِالإلهمقترح

كلنتالسابقةهذهأنذلك.الطوفانقصةبطلوتا-نيشة(،)1زيوسدر!سابقةوهي

علىتوجبوهكذا.الطوفانوهويتكرر،لنخاصظرففيوحدثتفريدة

البشر.بقيةمثلالسفليلمالعاإلىوينزكللموتيتعرضأنجلجامش

بدونيكونلنالاَلهة،عليهإتفقالذيالحلبحسب،!لجامشموتولكن

العامفي!اصمركزلجلجامشيكونأنفيالامتيازهذاويتمثلخاص.امتياز

مجمعأعضاءمنوهماودموزي،نحجشزيدّ!بالإلهينأسوةفيهحاكماًويكونالسفلي

!لودلجلجامش!يقررونوإنمابهذاإلاَلهةيكتفيولا.فيهالمقيمونالسفليلمالعاآلهة

الذيالسنوي"المشاعل"عيدفيذكرهإحياءطريقعنالأحياءلمعافيالذكر

شهروهو،البابليةالسنةمنالخامسالشهرواختير.بعضهممعالشبانفيهيتصارع

معيتوافقالشهر،منالتاسعاليومفيموعدها،كانالتيالمصارعةهذهلإجرأء،آب

السنوية.الجنائزيةالقرابينتقديمموعد

وإنحئأنهيعلنإذ،إلاَلهةقرارليوجزالرؤيافيأنليلالإلهيظهرذلكبعد

علىالمحتومالمصيريتجنبأنيستطيعلافإنهملكاًليكونولدقدجلجامشكان

معموتهبعدسيكونأنهذلك،يقنطألاينبغيبأنهجلجامشويطمئنجميعاً.البضر
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لأحدمناسبة.ممكانةسيحطىبأنهويبلّغ.السفليلمالعافيأنكيدوصديقهومععائلته

العالم.ذلكفيالصغرىالاَلهة

منالرغموعلىالرؤلِا.فِىلهحدثمابسببمذهولاًجلجامش!لِصحو

تتحدثالمخرومهَالأسطرأنالافترأضيمكن،الموضعهذأفي،النصفيخرموجود

منتفسيراًجلجامش!ويتلقىالرؤيا.تلرتفسيرلنِىللمشورةجلجامش!طلبعن

،بالحزنيشعرأنبهينبغيلاأنهيخبرونههذاتفسيرهموفي،لرؤياهمستشاريه

المركزبسبببالسعادهَيشعرأنالمستشارونمنهويطلب.الملوكعلىمحتومفالموت

السفلي.العالمفيينتظرهالذيالمرموق

الأسطرلَعود،اللوحفيخرملوجودنتيجة،النصفيأنقطاعحدوثبعد

الأوأمربتوجيهأنكي،الإلهمنبإيحاءجلجامش!،قيامعنفشَحدثالوضوحإلى

الإلهأناللوحمنالموضعهذأفيالمتبقيهَالمشوهةالأسطرمنويفهم.ضريحهلتشييد

الموضعإلىإشارهالإيحاءوتضمن.كلببواسطةجلجامترإلىبإيحائهنجَماأنكي

النحوهذاوعلىمستقبلاً.حرمتهتنتهكأنيمكنلابحيثالضريحلتشييدالمناسب

مئالنهرقاعفيالضريحوتضيمِدالفراتنهرمجرىتحويلإلىأتباعهجلجأمش!يوجه

فيالملكلمصاحبةالضريحفيأماكنهموحأششِهجلجامش!زوجاتوتأخذالحجر.

التيوالقرأبنِنأيضاًالهدأياالضرلِحإلىوتنقل.السفلىِلمالعاإلىالأخيرةرحلته

آلهةمنواتباعها،السفليلمالعاملكةايرش-كيجال،الإلهةإلىجلجامش!سيقدمها

لم.العاذلك

ضخمبحجرمدخلهيغلقالذيالضريحفيجلجامش!يضطجعوأخيراً

إلىموضعهويخفيالضريحفيغمرمجرأهإلىالفراتنهرويعاد.الغرضلذلكمصمم

جلجامشبتمجيدالنصويختمَم.ملكهمعلىحدادفياوروكأهاليويدخلالأبد.

فيالموتمفهومعلىضوءأًتلمَيلَوجيهيةعباراتأيضاًوترد".الملوكبينالأعظم11
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السلفمنالبشر،أنإلىتشيرالعبارأتوهذه.القديمةالرافدينبلادحضارةفكر

11العيش11هذاويكونالأحياء.ذاكرةفيموتهمبعدالعيش"11فييستمرون،والخلف

الذكراستمرارلضمانالمعابدفيالنذريةالتماثيلوضعخلالمنالأولى،بطريقتين

والطريقة.للمتوفىالذكراستمرارلضمانالمعابدخلالمنالثانيةوالطريقة.للمتوفى

النسل.استمرارلضمانوالإنجابالعائلاتبتكوينالإلهيالتدبيرخلالمنالثانية

مدينصموقعفيالمكتضف"جلجامش"موتلنصالكاملةالترجمةيأتيوفيما

تعتمدالترجمةأنإلىالتنبيهمنبدولانفر.مدينةوموقعحداد()تلميتورناة

الموجودالنقصلسدحاجةوجود!الةوفيميتورناد،نصعلىالأساسيبالشكل

والملاحظةن".11بالحرفالأسطرأرفامنرفقوحينئذٍنفر،نصمننكملهالنصفي

كلنتسوإءبأكملهللنصمتسلسلةأرقاماًوضعناأننالهاالإشارةتنبغيالتيالأخرى

هناالعربيةالترجمةيخصالتسلسلوهذانفر.نصمنأوميتووناةنصمنالأسطر

الأصلية:ألوأحهاعلىالأسطربتسلسللهعلاقةولا

ثانية،يقومولنرقدالعظيمالوحشيالثور:أ

ثأنية،يقومولنرفدجلجامشالسيد2:

ثانية،يقومولنرقدالنزالفيالمتمكن3:

ثانية،يقومولنرقدالكتفبحزامالمتحزمالمحارب4:

ثانية،يقومولنرفدالصراعفيالمتمكن5:

ثانية،يقومولنرفدالأشرارساحق6:

ثانية،يقومولنرلمحدبالحكمةالمتفوه7:

ثانية،يقومولنرقدالبلادعلىالساهر8:

ثانية،يقومولنرقدالجبالمرتقي9:
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ثانمِة،يقومولنرقد(كلاّب)ْسيد15:

ثانية،يقومولنموتهفراشعلىراقدإنهأ:أ

ثانية،يقومولنالبليةفراشعلىرأقدإنه12:

الأنين،علىقادرلكنهالجلولم!،علىولاالوقوفعلىيقوىلاإنه13:

الأنين،علىقادرلكنه،السزبولايستطيعالأكللايستطيعإنه:15

.النهوضعلىيقوىقلابهيمسكنمتارمضبك:15

أبشبكةا،عالقةماءبركةفيا1000سمكة1...امثل16:

.مرقدهفيأسيرهورلفيغزالمثل:17

ليلاً،الإنسأنايخطفاالذي،أرجلولالهأيديلاالذيةلحتار:18

جلجامشابالسيداأمسك...يبقرالذينمتار:91

...مريضاًرقدأياملستة:ن02

،المذابكالشحمجسدهمناالعرقأنساب1:ن21

10001.مريضاًارقدا!لجامشالسيد:ن22

....وكلابأوروك:ن23

....البلادكلمة:ن24

،0001أجلجامشالقتيالسيدإنثم:ن25

...المنيةفراشعلىرقدا:احينن26

رؤياالهتمثلتا....المنامفيا10000:دى27

:اعينيهانوديمودالإلهأفتحاالرؤياتلكفي:ن28

الاَلهةااشعائرموضع،المجمعفي92:

،اقتربجلجامشالسيدا03:1

:قضيتهاعنأجلجامش،للسيد،لهؤ،لوا:31
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كلهاالطرقوعلىدربكلعلىسافرتمنيا،قضيتكاهذه:32

جبله،منالفريدالأرزذلكوأحضرت:33

غابته،فِىخواوأ)6(وضربت:34

المستقبل،لأياماشواهداالنُصُبألمحم!منيا35:

للاَلهة،المعابدوأسس!:36

ممَامه.فِىزيوسدرا)7(بلغت37:

الخواليالأياممنذالمنسيةالبلاد،طمَوس:38

للبلادأعدتهاأتَوالتقاليد،الشعائر93:

نظمها،الذىأنخماالفموغسلأليدغسلطمَوس5!:

البلاد...،واجباتجميععلمتالذىِأشماالطرفانابعدا41:

.42-45(،النصمنمفمَودةأسطر)أربعة

1000111.أجلمنهناإلىجُلبتأشا،1جلجامشيااوالاَن،:46

أنكيا.الإلهإلىأنليلالإلهارغبةابلغوا47:

وأنليما:آنوالإلهينعلىأنكيالإله1رد48:

الخوالي،الأيامتلكفِىا،الأيامتلكأفِى94:11

،البعيدةالليالِىتلكفياللمِاليا،ظكافي:05

السحمِقة،السنينلَلكفِىالسننِنا،تلكأفي:51

،الطوفانإحداثالمجمعاالَررأنبعد:52

البضرية،نسللندمر53:

حياً،واحدإنسانوسطنافيبقي05:
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حياً.بقيالبشر،أحدزيوسدرا،55:

،وبالأرضبالسماوأتألمحسمناالحينذلكفي:56

الخلود.البشريناللابأنأقسمناالحينذلكفي57:

هكذا:جلجامشىإلمطننظر،وألاَن58:

بعطف،نعاملهأننستطيعلاأمه)مكانة(منالرغمعلى95:

السفلي،العالمفيميتاًيكونحين،بروحهممثلاًجلجامش!،الكن(:06

،الأرواحعلىزعيماً،السفليلمالعافيحاكماًسيكون61:

القراراتويقررالأحكامسيصدر62:

ودموزي)8(11.ننجضزيدأكلمةبثقلسيكونسيقولهما63:

...،جلجامنرالسيد،الفتيالسيدإنثم06:

فيكبيرخرمفيهويحدثميتورنأةنصسطورتتضوهالموضعهذا)فِى

حىَنفرألواحفيفراءلَهيمكنمأإلىهناالترجمةتستندالنقصهذاولتعويض،اللوح

(:ثانيةالوضوحإلىميتورناةنصيعود

اوتو)9(،الإلهابنسِسَّج،الأحلامإله11:ن65

الطلمة.موضع،السفليلمالعافيالنورلهسيوفر:ن66

منهم،أسماءً!لوامابعددالبشر،:ن67

،الأيامقابلفي)الجنائزية(تمأثيلهمتنصبحين:ن68

المدخل،حولدائرةنصفوالمتفرجونالشبانالمقاتلونيشكلحين:ن96

واختباراتها،المصارعةمبارياتأمامهالتقام:ن07

،الأرواحعيد،المشاعلشهرفي:ن71
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11حضورهبدونأمامهمنورلِضاءلنسوف:ن72

الاَلهة،أبوأنليل،العظيمالجبل:ن73

جلجامثر:السيدمحالرؤيافيتحدث:ن74

قدرأجعلهلمولكننيالملوكيةقدرقدركجعلتلقدجلجامشايا1:ن75

.الخالدةالحياة

فِىمرضمعحياهَإلا)مرغوبة(تكونأنيمكنحياهَأيوللبشر،:ن76

القلب،

(،الحياة)معكسيرفؤادأويأس،يكونأنيمكنفلا:ن77

أبلغتك،لمحدأنأوهاالبشر.هلاكيحلفهكذأ:ن78

أبلغتك.قدأناوهاالسريحبلكقطحأنمنذ)تقرر(مايحلهكذا:ن97

أدركك،قدالفانينالبشرعلىظلاماًالأشداليومأنوها:ن08

أدركك،قدالفانينالبشرمنفى:ن81

أدركتك،قدتقأوملاالتيالفيضانموجة:ن82

أدركتك،لمحدمنهامناصلاالتيالواقعة:ن83

أدركك،قدفيهيبارىلاالذيالنزأل:ن84

أدركك،قدفيهرحمةلاالذىِالقتال:ن85

حانق،بمَلبٍا()ْالسفليالعالمإلىتنزللاولكن:ن86

اوتو،الإلىأماممنبسطاًيكوندعه:ن87

البصلمثلويتقشرالنخلةلحاءمثلينحلّدعه:ن88

أن!أمضِ،الجنائزيةالوليمةإلىالعظامأنوناكيآلههَايجلساحينما98:

لا!ارا،كهنةأيرقدوصااين)11(،كهنةيرقدحيثإلى:09

نن-دنجر،وكاهناتلوماخكهنةيرقدحصإلى:19
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"،الحقالشخص11يرقدوصمانن-دنجر،كاهناتيرفدنتحماإلى:29

،بالكتانملفوفينالكهنةيرقدويخَ!جودا،كهنهَيرقديخَماإلى:39

،وأجدادكأبوكيوجدحيساإلمما:49

أقاربك،،أخواتك،أمك59:

الصغيرأخوك،الغالي69:صديقك

رفيقك،الفتيأنكيدوصديمَك79:

،وملوكحكام!ا"،السفليلمالعا11فياهناك:89

فرأدى،الجمِوشقادةأيقطناهناك:99

.افرادىالضباطيقطنأهناك:001

ا،السفليلمالعافِىرجل....احينما:151

.00001لن...الرجل201:1

إلينا،الأصماستأتيالأخطبيتامن:301

،إليكاالأهاربسيأيَىالأقارب1شماامنا:401

إلبنا،سيأقىِعلياشالغالي،إليكاسيأتونمعارفك:501

إليك.سيأتونمدينتكشيبة:601

الفؤاد،كسيرتكنلاقأنطاً،تكبنلا701:

انوناكىِ،آلهةمعستُحسب801:

،الصغرىالاَلهةمنواحدأًستُحعسب:901

السقلي،العالمفيحاكماًستصيرأ:15

قرارأت،ستقررأحكأماً،ستصدر:أ11

ودموزي.اننجشزيداأكلمةثقلاتقولهالماوسيكون:أ12

جلجامش،السيد،الفتيالسيدااإنثمأ:13
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14

15

16

17

18

91

02

أكط

كط2

كط3

24

كط5

26

جمط7

كط8

92

03

31

كط3

33

34

عميقاًا.نوماًكأنألقد،أرتجفاحلماًا،كانلقدصحا،:

موحش.ااصمعساهناكوكان،بيديهعينيهاافرك:

،1000000001الرؤيا:

،1000000001الرؤيا:

:10000000000000001.

كلاّب،سيدا،جلجامثرالسيد1:ن

الناصع،الجبلبطلا1000000:ن

.العظامالآلهةحداداأوروكأسمِد:ن

00001:امعتشاور:

ننسون،الإلهة،أنجبتنياالتيالأماابحياة:

لوجأل-بندا،الطاهراأوأبي:

نوديمود،السيدا،أنكيأوإلهي:

التيالأماننسونا،الإلهةبحضنوأناابرعباأتصرفأنيمكن:كيف

أنجبتني؟

1000001عظيماًجبلاًا00000ا:

بشراًيستثنيكيفاالايعرفالذي،أقدامولالهأيديلاالذينمتار:

حلماًا،رأشما....أ.:

عيني:نوديمودالإلهفتحالحلمذلكفِى:

الاَلههَ،شعأئرموضع،المجمعفي:

أقتربجلجامثرالسيد:

لمحضيته:عن،جلجامشللسيدله،قالوا:

كلها،الطرقوعلىفىربكلعلىسافرتيامنقضيتكهذه11:
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جبله،منالفريدالأرزذلكوأحضرتأ:

غابته،فيخواواوضرتجما:136

المستقبل،لأيام)شواهد(النُصُبا1أقمتمنيا:137

للاَلهة،المعابدوأسشما:138

مقامه.فيزيوسدرابلغت913:

الخوالي،الأياممنذالمنمسِةالبلادطقوس:014

للبلاد،أعدتهاأنتوالتقاليد،الشعائر:14أ

نظمها،الذيأ!ما،الفموغسلاليدغسلطقوس:142

وعادتالبلادواجباتجميععلمتالذيأ!ماالطوفانبعد:143

،..معروفة

الترجمة(فيأ144-47الأسطر:وهي،النصمنمفقودةأسطر)أربعة

000111.أجلمنهناإلىجلبتأشماا،جلجامشياألاَنا،148:1

أنكي.الإلهإلىأنليلالإلهرغبةاأبلغواأ:914

وأنليل:آنوالإلهينعلىأنكيالإلهأردا:015

الخوالي،الأيامتلكاافي،الأيامتلكافي151:1

،البعيدةاللياليتلكاأفي،اللياليتلكفي:152

السحيقة،السنينتلكاأفي،السنينتلكفي153:

،الطوفانإحداثالمجمعقررأنابعدا:154

البشرية،نسللندمر:155

!ياً،واحدإنسانوسطنافيبقي156:
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حياً.بقيالبشر،أحد:زيوسدوا،715

وبالأرضبالسماوأتأقسمناالحينذلكفي:158

الخلود.البشريناللابأنأقسمناالحينذلكفي915:

هكذأ:جلجامشإلىننظرنحنوالاَن:016

بعطف،نعاملهأننستطيعلاأمه)مكأنة(منالرغمعلى161:

السفلي،العالمفيميتاًيكونحين،بروحهممثلاً،جلجامش:الكن(162

للأروأحزعيماًا،السفليلمالعافياحاكماًسبصبح:163

،ترالقرااريقروامحكالأارسيصدا:641

11.ودموزيننجشزيدااكلمةبثقلسيكونسيقولهاما:165

...،جلجامشالسيدا،الفتيالسيدإناثم:166

ميتووناة(.نصفيالموجودالنقصبسببنفرنصإلىهناالترجمة)تتحول

167

681

961

071

171

271ط

731

174

175

اوتو،الإلهابنلسِسَج،الأحلامإله:ن

الظلمة.موضع،السفليالعالمفيالنورلهسمِوفر:ن

منهم،أسماءًحملوامنبعددالبشر،:ن

،الأيامقابلفي)الجنائزية(ةداثبلهمتنصبحين:ن

المدخلحولدأئرهَنصفوالمخونالشبانالمقاتلونيشكلحين:ن

واختباراتها،المصارعةمبارياتأمامهالتقام:ن

،الأرواحعيد،المشاعلشهرفي:ن

11حضورهبدونأمامهمالنوريضاءلنسوف:ن

الآلهة،أبوأنليل،الإله،العظيمالجبل:ن
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جلجامثر:السيدمعالرؤيافيتحدث:أن76

أجعلهلمولكننيالملوكيةقدرقدركجعلتلقدجلجامشايا1:أن77

.الخالدةالحياةأقدرا

فيمرضمعحياةإلا)مرغوبة(تكونأنيمكنحياةأيوللبشر،:أن78

القلب،

الحيأة(،)معكسيرفؤأدأويأس،يكونأنيمكنفلا:أن97

أبلغتك،قدأناوهاالبضر.هلاكيحلفهكذا:أن08

قدأناوهاالسريحبلكقطعأنمنذ)تقرر(مايحلهكذا:ن181

أبلغتك.

أدركك،قدالفاننِنالبشرعلىظلاهاًالأشداليومأنوها:أن82

أدركك،قدالفانينالبشرمنفىإن:أن83

أدركتك،قدتقاوملاالتيالفيضانموجة:أن08

أدركتك،قدمنهامناصلاالتيالواقعة:أن85

أدركك،لمحدفيهيبارىلاالذيالنزالى:أن86

أدركك،قدفيهرحمهَلاالذيالقتال:أن87

حانق،بقلبالسفليالعالمإلىتنزللا:ولكنأن88

اولَوالإلىأماممنبسطاًيكوندعه:أن98

البصلمثلويتقشرالنخلةلحاءمثلينحلّدعه:أن59

أ!ماامضِالجنائزيةالوليمةإلىالعظامأنوناكيآلهةيجلسحشِما:191

لاجار،كهنهَ-يرقدوحيثماأين،كهنةيرقديخَاإلى:291

نن-دنجر،وكاهناتلوماخكهنةيرقدحيث3!أ:إلى

بألكتان،ملفوفينالكهنةيرلمحدوصماجودا،كهنةيرقدحي!ساإلى:491
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11،الحقالضخص11يرقدوحيثنن-دنجر،كاهناتيرقدنحيثإلى:591

،وأجدادكأبوكيوجدحيثإلى:691

أقاربك،أخواتك،أمك:791

الصغير،أخوك،الغالي91:صديقك8

.أرفيقكا،الفتيأنكيدوصديقك:ن991

،والملوكالحكاميفطنالسفليلمالعافي،هناك:ن002

فرادى،الجيوشقادةيفطنهناك:ن102

السفلي،العالمفيرحا00001احينما:202

100001.لنا000االرجل302:

إلك،الأصاستأتيالأصمابيتمن:402

إليك،الأقاربسيأتيالأقارببيتمن:502

إليك،سيأتيعليكالغالي،إليكسيأتونمعارفك:ن602

إليك.سيأتونمدينتكشيبة:702

إليك،سيأتي....802:

إليك،سيأتي....902:

إليك،سيأتي....021:

الفؤاد،كصيرتكنلاقانطاً،تكنلا211:

انوناكي،آلهةمعاستُحسبا212:

الصغرىالآلهةمنواحداًأستُحسبا213:

ا،السفليلمالعافيحاكماًاستصبح:214

،اترأقرارستقر،ماًحكاأرأستصد:512

111.ودموزيننجضزيداأكلمةثقارلهسيكونستفولهاأما:ن216
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جلجامنن،السيد،الفتيالسيدا1إنثم:ن217

الحلمااذلكروىكلاّبااسيد:ن218

لهم،لىواهالذينالمستشارونا1:ن921

:مننااجلجابواجاأ:ن022

دموعك؟سبباماجلجامشالسيداأيها11:ن221

؟وراء....السببما:ن222

إنجابهمعلتعمللَزاللافالإلهة-الأم،يتوقفلااالبشرأموتإن:ن223

أولاًا....البضرأتناسلأبتدأأنااومنذ:ن224

...يوجدلا:ن225

عليهتُرمىبشبكةيُمسَكأنيمكنالمصارع....حئ:ن622

أحدقبضةمنيفلتلابشبكةأحيطمامئالسمأءوطائر:ن227

أبداًتزوغفلا....تُرمىالعميقةالبحاروحمكة:ن228

فيهاتعلقفإنهاشبكةالفتيالسمكصائديرميعندماأنهإذ:ن922

السفليلمالعاقلبمن....يصعدأنيمكنكان،مهما،إنسانلا:ن023

؟الأيامأفدممنذكهذاشيئاًرأىفمن:ن231

.مصيركمثلمصيرالمستقبلفيلهسيكونآخرملكلا:ن232

أسماءً،يحملونمنبعدد،والرجال:ن233

؟مصيركلهاايكونالذي...ة..الر!لهوأين:ن234

لكاأستكونالسفلىِلمالعاإدارةإن:ن235

أنوناكيا،آلهةبينمنأستسب،روحكأشا،:ن236

تارافراأستقرر،حكاماًأوستصد:ن732

11ودموزياننجضزيداكلمةثقللهسيكونستقولهاما:ن238
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...منَلضريحهصمم:معماره932

أنكيالههدوار،أصابه:024

الحلمبهيفسرأنيمكنالذيبالموضعإليهأوحى:241

.إنسانيفسرهالم،الملككلبفسرهأالرؤيأتلك:242

مدينته،فيالعملقوةحشدالسيد:243

:البلدانفيببوقهصاح:المنادى244ِ

القراتنهرسدّى!انهضيأوروكايا245:1

11الماءإمنالفراتنهرأفرغيأنهضيكلاّبيا:246

طوفاناً،كاشماأوروكحشود:247

كثيقاً.ضباباًكاتَكلاّبحشَود:248

شهر،نصفمرقديكنلم:924

أيأم،عضرةتكنلموألِام،خمسةتكنلمو:ج05

الماء.منوأفرغوه،الفراتنهرسدواحئ:251

بتعجب،الشمسرمق(القاع)فيحصاه:252

جفافها،منالأرضتفطرتالفراتقاعوفي:253

الحجر،منضريحهبئ)هناك(254:

الحجر،منجدرانهوبئ:255

لمدخلهالحجريةالأبوابعمل256:

الصلب،الديورا!طحجرمنوالعتبةالرتا!كان:257

الصلب.الديورالمجماحجرمنالمزالمِجوكا!ما258:

بالذهبمغلقةالعوارضكا!ما:925

الحجرمننَقيلةكتلةحرك.....إلى:026
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نوعكلمنأسودتراباًنضر.....:261

المقبلةالأيامفي....حئااوذلك262:

يكتشفلااأ!ما......263:

موضعهمطلقاًيكتضفلايبحثمن026:......

محكمة.صومعة،جلجامشالسيدا،الفتيالسيداأقامااوهكذا:265

الحبيب،إبنه،الحبيبةزوجته:ن266

الصغرىالحبيبةوزوجتهالكبرىالحبيبةزو!ته:ن267

ألمحبوبون......ونأدله،مغنيه:ن268

الحبيب......،الحبيبحلاقه926:

المحبوبونوخدمهألَباعه:ن027

المحبوبةأغراضه.....:ن271

فيللقصراسمعراضاًايحضروناكانوالوكماأماكنهمفيوضعوأ:ن272

أوروكوسط

ننسونالإلهةابن،جلجامش:ن273

لايرش-كيجالقرأبينهمعرض:ن274

لنمتارهداياهمعرض:275

)12(لدمبكجتقدماتهمعرض:ن276

لبِتّي،هدأياهمعرض:ن277

ودموزيلننجضزيدّاهدأياهمعرض:ن278

وننموللأينمول،وننكيلأنكي:ن927

ونندوكجالأيندوكجا:ن028

نندشُرِمّاولأينداشُرِمّا:ن28
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كطن8كط

ن283

ن284

ن285

:286

ن287

ن288

ن928

:092

ن192

:292

كطن39

كطن59

ن592

ن692

ن792

ن892

ن992

ن003

ن103

ن203

ن303

ينميشَرا،واتلاينولا:

أنليلالإلهوآباءأمهات:

المائدةسيدشلبايه،للإله:

وننخرسانجالشكّان:

11الطأهرالجبل11أنوناجمماللآلههَ

11الطاهرالجبل11ايجيجيلاَلهة:

المتوفينلا!ارلكهنة،المتوفينأينلكهنة:

المتوفيننن-دنجروكاهناتلوماخلكهنهَ:

و.....بالكتانالملفوفنِنالكهنة،المتوفينجودالكهنة

.....القرابين:

.......الفأخر.......

.......إلىهدأياهمعرض:

ب..................مغشىنفسههوتمدد:

ننسون،الإلهةابنجلجامتر:

الماء(نبا)قرسكب.........حيث:

مدخلها1أختمو)الضريح(،دأخلفي......أخذوا:

،الفراتنهرفتحوا:

مياهه،تدفقت:

.رأحتهااموضعالمياهوأخفت:

جلجامش!السيد،الفتيالسيداأوعلى:

.....نهمسناألناساا1صرَّ:

أشعرهمانتفوا.....:
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......ينتهمد.....هلأ:ن،03

........يضعوالمن:503

بالوحل......لطخوأن:603

جلجامش،السيد،الفتيالسيدااوعلى703:

الفؤاد.ان!سسر،النفسجزعت:803

منهمأحماءًحملوامنبعدد،الرجال:903

،الأيامأقدممنذ)الجنائزية(تماثيلهمنحتتالذين:3أ0

الآلهة،معابدفيالمصلياتفي31:ونصبت1

أسماؤهمتذكركيفأبداًينسىلنسوف:312

لأنليلالكبرىالأنخماأرورو)13(،الإلهة:313

نسلاًاللبضر(،وهبتلاحمهإكراماً:314

البلاد.فيتزل(تذكرلمو)أسماؤهم،الأيامأقدممنذنحتتتماثيلهم:315

تمجيدك.عذبننازو،الإلهأمإيرش-كيجال،:يا316

أنليل....الإلهعنايةفيانقطاعبلا....:ن317

ننسونالإلهةابنجلجامشيا:ن318

مطلقاًيولدلم.....يضارعهنسل.....ملك.....:ن931

يوجدلايوجد.....أنيمكنلا.....:ن032

11.تمجيدكعذبكلاّب،سيد،جلجامشيا:ن321
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11جلجامعقأموت1نصهوامش

الاَتي:المرجعانظر)1(

.S.N Kramer, "The death of Gilgamesh" in Ancient Near Eastern Texts

3ءd؟. rd4؟Relating to the Old Testament, ed. James .B Pritchar

2-05..pp9691؟(,princetonUniversity Press)

القديمة،الرافدينبلادحضاوةفيالموتبعدماعقائد،حنوننائل)2(

263-264.صص7891c()بغداد،

ألاَتي:المرجعانظر)3(

591-.Andrew George, The Epic of Gilgamesh, A New Translation, pp

802.

.أوروكمدينةيكوّنانكانااللذينالرئيسيينالحيينأحد:u(Kا!اb)كلاّب)4(

جلجامش!".املحمة1فيإلمِهالإشارةتكررتالذيأى-ألاهوألاَخروالحي

(.السومريةبالصيغة)أنكيأياللإلهلقبنوديمود:)5(

الأرزغابةيحرسكانالذيالوحشخمبابأ،لاسمالسومريةالصيغةخواوأ:)6(

".جلجامشاملحمة1فييردمابحمسبوأنكيدوجلجامشوقتله

املحمة1في)نوح(الطوفانقصةبطرلاسمالسومريةالصيغةزيوسدرا:)7(

السومريهَاللغةفيزيوسدراالاسممعئأنهناويلاحظ.اوتا-نيشة"،جلجامتر

وأجد11الأكديةاللغةفِىاوتا-نيشةِأسممعئويقابلهمديدهَ"،لأيامالحياة11هو

.(11)الخالدةالحياة

وبحسب،السفليلمالعاآلهةمنالإلهانهذانكان:ودموزيننجشزيدّا)8(

للإلهةوحفيداننازوللإلهابناًننجشزيدّاكانالقديمةالرافدينبلادمعتقدات

)جضتن-انا-صيريبعلةللإلهةوزوجاً،السفليلمالعاملكةايرش-كيجال،

وقد.دموزيوشقيقةالسفليلمالعاكاتبةهيوبعلة-صيريالسومرية(.بالصيغة

ولحا!السفليلمالعاإلىنزولهثمعشتارمنوزواجهدموزيعنأساطيرصيذت
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الإلهةبقي!الأساطيرلَلكوبحمسب.لمالعاذلكفيمعهللعيشاناجشتنأخته

العشاقبينتتنقلأرملةالعلويلمالعافيلاسمها(السومريةبالصيغة)إنانّاعشتار

اسمايذكرمسمارينصمنأكثروفي.الجنسيةوالعلاقاتالحبألوهيةوتتولى

ومنها،سويةالسفلىلمالعافيمهامهمايمارسانباعتبارهمأودموزيننجشزيدّأ

حولالباحثينأوساطفيشائعخاطئأعتقادهناكوكان"جلجامش"موتنص

هذاخطأثبتوقد.الطبيعةدورةمعترتبطدموزيللإلهسنويةقيامةوجود

الحياة:الموسومكتابهوآخرها،المؤلفنشرهابحوثعدةخلالمنألاعتقاد

القديمصوالمعتقداتالأساطيرفيبخت،القديمةالرافدينبلادحضاوةفيوالموت

م(.5002)دمشق،

إلهاعتبروهنا.ثهش-الشمسالإلهلاسمالسومريةالصيغةأوتو)دا؟لا(،)9(

له.ابنا5ً(أ)9.55سِسِّجالأحلام

المسماريالنصمنالموضعهذأفِى(الأرواحلم)عاالسفليلمالعااسمذكر)01(

أورو-11السومريةوباللغهَ"العظيمةالمدينة11وهو،المعروفةلمالعاذلكنعوتبأحد

.(uru-gal)11لكَا

المرتباتمنوالكاهناتالكهنةبأصنافقائمة09-39الأسطر:تتضمن)،1(

معرضفيوذلك،موتهمبعدالسفليلمالعافيوجودهمإلىإشارةفِىالعلياالدينية

لم)العاالأرواحلمعاإلىوالنزولالموتحقيقةتقبلبضرورهجلجامش!إقناع

الكبلروالكاهناتالكهنةمنحئلمالعاذلكإلىسبقهمنسيجدحيمسا(السفلي

نفسه.العالمفيمعهمِإدامتهستكونالذين

آله!بينهمومن،مختلفةآلهةبأسماءقائمةالسطرهذأمنأبتداءَالنصيتضمن)12(

القرأبينلهميقدمونالقديمةالرافدينبلادفيالناسكان،السفليلمالعامن

.للأمواتشفاعتهموضمانرضاهملدسبالجنائزيةوالتقدمات

ننخرسأك.-الأمالإلهةألقابأحدأرورو:)13(
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جلجامشملحمةمفردات

مع"جلجامشاملحمه1َترجمةفيأستعملتأليَالعربيةالمفردأتيأتيفمِما

الواحبحسبمرتبةالمفرداتوهذه.المسماريالنصفيلهاالمقابلةالأكديةالكلمات

وطريقةالترجمةاسلوبلتوضِحمنتقاةداتمفىوهيلوح،كلوأسطرالملحمة

:الأولاللوح.!لفردأت!اصاهتماممعالأكديةوالتعابرِالكلماتتفسير

:الأولاللوحمنمفردات

c)إمُرُ:أ-رأى (imuruمنالبسيطةبالصيغةماضيفعل)المصدر)ظ

c)رمأ (amaru11.رأى11.!لحعئ،الأولمعتل

a)نَجبَ:المنبع 9 b aمن،مضتقالعربيةنقبكلمةيضاهي+(اسم

11.انقب1ومعناً!،هناالجيم(،ولفظnagabu)بجنالمصدر

إضافة.حالةفي)4ْ.!ْئمإشِدِ:أساس

اليه.ثه!(مضافء!)ْماتِ:البلاد

.مفروقلفيفوالمصدر.البسيطةبالصيغةماضٍفعلئم،4ْ)تاjإد:عرف2-

c)شُجمرُ:مكتمل!- (sugmurالسببيةبالصيغةمشبهةصفة)من)5

"كمل"..ممعئ(gamaru)رجمالمصدر

)4ْء+3+(نيميقِ:الحكمة

زخأالمصدرمن)ظ(البسيطةبالصيغةماضٍفعل3ْ(،ده)2إخُزفهم:

(ahazu)11.أخذ11العربىِللفعلالمضاهي

c)نِصِرةَالمكنوز:5- (niiirtaويرنالمصدرمن(nalaru)احرس،1.ممعئ

11.أخفى
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المضاهيثه!!د!ك!(3)ولمتكالمصدرمن)ْ؟ثه!!؟!ك!(،كتمة:المكتوم

العربمِة.اللغةفي"كتم"للفعل

وبلالمصدرمن)حا(البسيطةبالصيغةماضيفعل،(ubla)ابلحمل:-6

(c(wabalu11.جلباحول،1.ممعئ

اهتم،11)ل!+!؟(.ممعئميطالمصدرمنمضتقأسم(،tema)طيمفكر:

11.اعتئ

.وظرفجرحرفك!ا(،m)لام:قبل

.(abubu)ابوب:الطوفان

.ممعئ(alaku)كلأالمصدرمنماض(فعلllikammaْ):إلكمسلك7-

!ثه!.الرابطةالأداة++!التوكمِدأداة+ذهب"اسلك،1

(urha)ار!:الدرب

c)روقة:الطويل (rugtaممعئ4ء3()ولقيرالمصدرمنمؤنثةصفة.

11.طالابعد،1

حْنأالمصدرمن)حا(البسيطةبالصيغةمشبهةصفةأ+!(3)ولأنخمتعبا:

(anahu)11."تعحب.ممعئ

المصدرمنيخ(السببيةبالصيغهَمضبهةصفة(supsuh)شبِشخمستريحا:

11ف3)ولخشب )pa11.استرأح

c)صإخرنفثن:8- (ihrusالبسيطةبالصمِغةماضفعل)صخوالمصدرمن)حا

(harasu)نقش!11.حز،اقرص،1.ممعئ

.إنالجربحرفمجرورأسمث!+(3)!قنري:مسلة

.)ولا!ك!(كلكل:

"تج!،)ول"!+!(خنأالمصدرمنمؤ!ماأسم(،3!+!+)ْفىمانخة:المشقة
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.11شقى

.!(قا3لا)ردو:رسو

احظيرةا1أصلاتعنيالتي(supuru)سيرللكلمةمجازيمعئالأسوأر:ذات

مثلبسورمحاطةكونهابمَصداوروكلمدينةنعتاًهناواستعملت

المعئ.بهذاترجمناهأولذلكالحطت

c)قُدُّشُ:المقدسأ-5 (quddusuالمضعفةبالصيغةحالصفة)!(المصدرمن

العربية."باللغةاقدسللفعلالمضاهيشفىق

3شو-تومالسومريةالمقاطعمنمضتق(،اسمsutummu)شُتُمُّ:المخزن

(sU.TM).

،حل".اطهر1.ممعئ(elelu)للاَالمصدرمنصفةاء()+ْإاَلمِّالطاهر:

11.اكما)!ثم"كأ(1كيمَالجربحرفمجروراسمقي)ء4(،:الخيطأ-أ

c)نِيخُ:اللامع (niphuخبنالمصدرمنصفة(napahu)للفعلالمضاهي

نفخ.العربي

لبالمصدرمن)*(المطأوعةبصِغةأمرفعل(،taplasْ)إتَبِلَس:حدق-12

11.احدق1المعئيكونالصيغةوبهذه"تطلع"،.ممعئ(palasu)س

شُالمتصلالضميرمعمؤ!ماجمعاسم(،samitas)دهسَميمَاشُ:شرفاته

الغاشبما.المذكرللمفرد

)ك!ا(.لالا:

المصدرمن)5(المضعفةبالصيغةمضارعفعل)!ا!!ت!+!(،اُمَشَّلُ:يماثل

".ماثلامثل،1العربيللفعلالمضاهيلشم

العربية.مماوتضاهي)!++!ثم(مَمَّشيء:

المصدرمن)ظ(البسيطةبالصيغةأمرفعل)!+؟!ه!5(،صَبَتمَ:امسك-13
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الفعلإلىواضيفت".امسكاضبط،1ويعني،b(saا؟!)دتبص

.m(!)مالرابطةالأداة

وإنوالعربمِةالأكديةاللغتينبينمشتركاسم(askuppi)اسكب:الاسكفة

كلتحينفيللمدخلالعلياالعضادةعلىالعربيةفيدلالتهاقتصرت

الأكدية.فيالعتبة

c)قترب:اقترب14- (qitrubبوقالمصدرمنأمرفعل(gerebu)المطابق

11.قرباالعربيللفعل

محل،امقام1.ممعئ5(لههt)ول"شبة"الاسممنمضاف(supat)شبة:مقام

المضاهي11استقر،أقاماا.ممعئضض!لحا()لاهبشوالمصدرمن"إقامة

حمير.بلغةوثبللفعل

11.متأخر،خلفي"آت،.ممعئصفة)تاك!3!(،:أركوآتأ-5

من)!(المضعفةلصيغةبمضارعفعل)ولا!5!!ثع!لا(،أمشل:.!طثليأتي

وأامثل"1العربيللفعلالمضاهي()دطأف!ثيلشمالمصدر

.ااثلماا1

لهاح+!(.)!ثع!ثه!!ثه!ممأميل:إنسانأي

11."علاالعربيللفعلالمضاهي)قهاء(الاالمصدرمنأمرفعل)؟اء(آلاعل:-16

4(نا3)أدور:سور

البسيطةبالصيغةورجاءصمافعلا(ittallak)لتلكوإيابا:ذهاباتمش

11ذهبامشى،1.!دعئ(alaku)كلأالمصدرمن)+؟ظ(الثالثة

11وإياباذهابااتمشى1المعئيكونالصيغةوبهذه

افحص،1.ممعئ)ولء!3ْ(طيخالمصدرمنأمرفعل)؟!3(،خطأفحم:أ-7

11.قيم
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.(temmenu)تيمين:ةعدلقاا

بالصيغةيردالذيابصالمصدرمنأمرفعل)ول"هوا5(،:صمالاحظ

."دقق،"لاحظويعني(subbu)فقط)5(المضعفة

.(agurra)8أجرات:جرأآ-18

ا.ممعئفىنالمصدرمنماضيفعلهناإدو!أ(،iddu)إدولايضع:لم-91

.الأخيرةوضعفتالدالمعالنونأدغمت"،وقدألقىوضع،11

العددأوالدائرةتعنيالتي)ول!(311اشار1السومريةالكلمةمنشار:02

ماأو2كم888,3الواحدالشاريساويمساحةوكمقياس.)0036(

تقريبا.)093(هكتارايعادل

ممَرون،لقيف)قارء!ث(،ءيشالمصدرمنأمرفعل"ء5(،)ْشيئيأنشد:-22

11.عنانضد،شاء،بحث1.!لعئ

8(.)!++ْ!هلهتيضن:الألواحصندوق

)ول+33ء(.الأرز:أرينخضمب

.(hargalli)خرجل:مشبك-23

.(.!ههث!03)سِبَّرِ:نزوبر

.(nisirti)نِصِرةِ:نةجر-24

المصدرمن)+؟ظ(الثالثةالبسيطةأمربالصيغةفعلأ!(،ttasi)شِتَسِّاقرأ:25-

11.نادىاقرأ،.ممعئث!!(5)قاسش

صومالمصدرمنمؤ!ماجمعاسم(،marsa)ْ؟مَرصاتِ:مصاعب-26

(marasu)،يعنيألاكديةاللغةامرض".وفي1العرداللفعلالمضاهي

صعباً،مرض".أصبح11

وتوالمصدرمن)5(:السببيةبالصيغةمشبهةصفة5(،ول؟ولr):شُتُرالمتفوق-27
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(wataru)11."تفوقيعنيالصيغةوبهذهزاد"،11.ممعئ

a):ششُئدُالمعظم n u"u d u،)للمصدر)5(السببمِةالصيغةمنمشتقةصفة!ت

4.11!+(.!لعئ"عظم،مجد)ولافىن

اصاصا1حرفياًيعنيالأكديةباللغةتعبيراخه(،88!9)أتَجماَ:بيّلالمهيب

11لمهابة

.11المهيب11أو

دلوالمصدرمن"،اسليل1أووليد"11يعنياسما(،اْإ)4ْلِلِّد:سليل-28

(waladu)َ11.ولد11العربىِللفعلالمطابى

منG!()؟الثانيةالبسيطةبالصيغةمقعولاسم(،muttakpu)مُتَّكحبالنطّاح:

11.انطح1.ممعئ)وله!ك!!+(بكنالمصدر

.ممعئحر!()3"أشَر"منمؤلقة!(.كلمةeared)يَشَريد:مقداماً-92

.11وحيد11.ممعئلما(54)ولو"ويدُ""اموضع1

للفعلالمضاهي(salalu)للصالمصدرمنأسم(،sulul)صُلُل:مظلة-31

11.اظلل1العربي

9!(.تاezzu)أَزّأجو:العاتيةالموجة-32

'mu)؟مُئثت:محطم abbi،)له؟!ط!(.ممعئتبأالمصدرمنمفعولاسم(

11.احطم1

.(durabni)أبنِالحجر:دورسور

".تمهلاسمن،1.ممعئ(maru)يومالمصدرمنصفة،(mart!!:مَروالراضع-34

c)جِتمَلُ:الجميل35-ضانع (gitmaluالثانيةالبسيطةبالصيغة!الصفة)!؟ث(

11،اجَمَار1َالعربيللفعلالمطابق)ولا!+!9(لمجالمصدرمنمشتقة

الجميل.صنعأي

5(.تا)03آبار:بورِ-37

ebir)تامةِاَيبِرالبحر:عابر-38 tamti.):ِ5(البسيطةبالصيغةفاعلاسماَيبر(
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11.اعبر1العربىِللفعلالمضاهي(ebcsru)وباَالمصدرمن

طيخالمصدرمن)ظ(الب!سِطةبالصيغةفاعلاسم)؟ْ"!3(،:خائِطجوال-93

11.أشرفافمش!،1.!لعئ"()ول؟!

.ممعئ)تا؟!!(ءيشالمصدرمنمفعولأسم(،mول)ل!؟!58:مُضتيؤناشد

شاء11.انشد،1

واتالمصدرمن)5(المضعفةبالصيغهَمفعرااسمول+(،)3؟8مُتيرمعيد:-41

(tiru)11.أعاد،عاد11.ممعئ

المصدرمن)!(المضعفةبالصيغةماضيفعل(،uhaIIiqu)اُخَلقُدمر:

.زالأوهلك.ممعئاخلق"1العربيللفعلالمضاهي(halaqu)قلخ

5)أياَةِنِشي:الإنسانية-42 apati)+نِضيهماأكديتينكلمتينمنشِكونتعبرِأ

ترجمناهنا"،ومنكثرتهمعلىاجميعاً،1.ممعئأياَةِواناس"1.!طعئ

التعبير

نية.نسالإبا

المصدرمن)*(المطأوعةبصيغةمضارعفعل(،issannanu):إشمنَنُبننافص-43

يصبحالمطاوعةصمِغةوفِى،كرر".اثئحد(.ممعئninu)دْنش

اللغةفيتئبالفعلالفعلصلةهناوتلاحظ".قورنانافس،1المعئ

العربية.

بالصيغةمشبهةصفةنَجاُ،u(nabده!m)ول!ضشُمشُنَجاُ:اسمهمسمى45-

البسيطهَ

أخبر..!لعئانبأ"1العربىِللفعلالمطابق)تهه!+(أبنالمصدرمنحا

احمه.المعئفيكونالمذكرللمفردالغاشماضميرمعاسم:تعنيوشُمشُ

وصاَالمصدرمن)5(المضعفةبالصيغهَماضيفعلرا(،أك!3)3:أُصِّرصورت47-

11.صمماصور،1.ممعئخ؟!(3)لا

+!ا!3(pagrisu)يجرِشصَيم:جسمههيئة
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c)شَراجد:يقتحم-61 (ugdassarالثانمِةالمضعفةبالصِغةمضارعفعرا)ه+(

تجرأ.أىِالعربىِ"جسر"للفعراالمضاهىِ(gasaru)وثرجالمصدرمن

الَتحم".11يعنيالصيغةهذهوفي

.ح!(4ق3حر5)ولريشَثرُشاقو:رأسهمتعالي

bini)زِكِردقُبِني:ذكرهمااخلقي79- zikirsu).

تها(.بز!+)1ْمَشِرالوكفئاً:ليكن-89

11.إقترصاجرفمِاً:"طينة!؟"ْأ(،ktْ)ث!."!اكتَرِصطِةطيناً:أقتطعت-301

ttiْ)قُلةِاِلِةِّ:الصم!مولود501- qutti.اْئم

11.ربطاعمَد،1.ممعئ(ka?ar)ولوصكالمصدرمن(kiiir):كِصِرربأط

المعقود.المَصببنأء.ممعئكوصركلمةالعراقيةالعاميةفيومنه

رأسشَعرا1:فيالحروالمعئ(ولههول!ضهغ8!3)وليةُييربُّش!أُ:الرأسشعرافرع701-

11.جيداًبهمعتئ

المصدرمن)ظ(البسيطةبالصيغةمضارعفعل(،a)ْ"أهه:إطبَريطفر-121

وتجا..ممعئاطفر"1العربيللفع!!المضاهي(taparu)وبط

sayadu)خَبِلُصعادُ:افخاغِناصماصيادٌ-،11 habilu)اصياد1ُ:الحرفيوالمعئ

11.حبال

c)4!3ْ"أُشتَخرِرُأمتقع:117- (ustahالجذرالرباعيالفعلمنتامماضيقعل

11.تجمدتماماً،اسكن1و.ممعئخوش

والمعئا!(ك!ْول33أ3تا4)أ؟تارُوقوةِأُرغأَطِثبعيداً:فىرباً)قطع(مسافر-124

11.بعيددرباسالك1الحرف

اول(inamdinanni)إنَمدِنَنِاُلمجالاً:يعطنيلمأ-!3

موخالمصدرمنمشتقمؤ!مامفرداسم(،harimtam)خَرِمةً:الغاوية-141

(haramu)اللغةفِىالفعلومعئاخرم".1العربيللفعلالمطابوت
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الغوايةمعئعلىالاسميدلهناومنقطح".فصل،،اخرق1الأكدية

منهم.المقربيينعنالمصتدرجينلفصلوالاستدراج

ana)إتضبواشبشنأن.!لحكمنهما:حلا-17أ usbiiunuittasbu).يعنيوالتعبير

11.مكناحرفيا"ممكمنهما

السومريهَ.اللغهَمنمشتقةكلمة(،IuII)!للا:البدائيأ-97

.(kirimmiki):كرمكزنأرك-181

e)ْتشخيَأي:تترديلا183- tashut.)

c)مصانض:185- (mussiالمضعفةبالصيغةأمرفعل،)أنهنفترضمصدرمن)5

منولبس،خلح.ممعئانضا"1العربيللفعلالمضاهي(nesCi)اصن

هناالميمحرفلأنوذلكالغربيةالمعاجمتذهبكمااصمالمصدر

الأكدية.اللغةفيمألوفأمروهيالنونعنأستعاضة

dadusuصيرِكِاَلِإنجمادادُلقُ:إلبكشهوتهستهفو-188 ihabbubueli)

(seriki.

خاشالمصدرمن)ظ(البسيطةبالصيغةماضيفعلأ(،5أ)3إشِخنضج:302-

علىالأكديةاللغةفيويدلاشاخ".1العربيللفعلالمطابق3!!()له

العقل.وأكتمالالنضوِج

.(rapashasisa)خَسيسَ:ريشالإحساسواسع

للمتكلموتمنيصماصِغة5ْ"ك!ولا(،)!++دالُكرِشُمَّ:شأنهمنأنالأقللن221-

بالفعلألحقوقداقل،صغر"3!ك!(.ممعئ)تااوكالمصدرمنالمفرد

مَ.الرابطةوالأدأةشُمُالمذكرالمفردللغاشمالهالمفعولضمير

.(usumaلافىتا+ْه)ًبِنوةُ:شوسُمَالبنيةوسمات-231

luta)بَنياَطُلوةَ:الفتوةعلىمبني237- banie،)بالصيغةمشبهةصفةهنأبَنيإء

بئ.العربيللفعلالمطابق(ban)تاانبالمصدرمن)ث!(البسيطة
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c)التبلكسم:دحرجته-251 (ultablakkissumaالسببمِةبالصيغةتامماضيفعل

وفيثأر".دفع،،احرك1.!دعئتكلبالرباعيالمصدرمن)5(

11.تحريكفِىاشما1أودحرج"11المعئأصبحالصيغةهذه

الثافياللوجمنمفردات

.(gupriثرr)+.؟ءريئمشَجير:الرأعيمفازة-31

المصدرمر)حا(البسيطةبالصيغةمضارعفعل(،alina)إنطل:ينظرأخذ-43

11.انظر1.!لعئ(aluna)طلن

من)*(المطاوعةبصيغةمضأرعفعلا!هء؟(،)5!اإبَّفسمتوجساً:يحدق-44

11احدق1يعنيالمطاوعةوبصيغة"أبصر".ممعئ(palasu)سلبالمصدر

11.بتوجساحدق1أو

11.شبعهاحى1َالحرفيوالمعئ(5adiءهأ!)داشِبيشُأدِ:الشبعحئ-55

c):إنَنجُيغني-58 (inanguالبسيطةبالصيغةمضارعفعل)اجنالمصدرمن)ظ

وكاناتغزل".1أواغئ"1.ممعئ"اناغى1العربيللفعلالمضاهي9!+()ق

الجيمحرفولكن(inaggu)إنجُّالبسيطةبالصيغةالفعليردأنمتوقعاً

.نونإلىتحولالأول

cك!aْ)مَنَختِكَالاكَ:ذهابكعناء-88 (alaka manahtالتعبيرلهذأالحرفيوالمعئ

11.بعناءكالذهاب11

من)،ث!(الثانيةالبسيطةبالصِغةماضيفعل)ت!80!؟ك!ْئم،إصَّبتوتماسكا:أ-58

البسيطةوبالصيغةمسك".اضبط،1.ممعئ§(abat)ولتبصالمصدر

أمسكا11أو!داسكا"ا،للجماعةالفاعلواومع،المعئيصبحالثانية

11.ببعضهما
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دالالمصدرمن)ظ(البسيطةبالضيغةماضيفعلأ(،قا4اِلودو)قانحنيا:أ-95

الجماعة.للفاعلالفعلآخرفيوالواوانحئ"11.ممعئ4!ا()ول

البسيطةبالصيغةمأضيهناالفعل!)سأ(،dimtam)دِمةًإملادمعاً:امتلئتا602-

هناوالفاعلاملأ"1العربيللفعلالمطابقا!+()تاالمالمصدرمن)ظ(

11.دمعة11حرفياًيعنيمنصوببهمفعولدِمةً)العينان(،مثئ

المصدرمنالثانيةالسببيةبالصيغةماضيفعل(ustini)3اُشنانِخ:اكتئب802-

11.اكتئب11المعئيكونالصيغةوبهذه"تعب"..ممعئ(anahu)خنأ

11.الرفبة"أوتأرعموماًتعنيالكلمةهذه(،tadaniya)تأَدانيا:اوتاري221-

المتواصل.البكاءبسبحبتمزقهاإلىالأشارةبصددهناواستعمالهأ

rigmasu)أبوبُرِجمَثرُ:طوفانْصوته243- abubu.)

.5(لا!تاgibilma)لِممَجِبِيوشُ:لهبٌفمه244-

(.uًثه!لا؟قا++a)"هموتٌنَبيثرُّ:موتٌنَفَسه-245

من)قا(البسيطةبالصيغةوتأكيدنخافعل7)تِط"لطه!.ا(،لِشيكوليسكبوا:927-

فيوالواو"سبك".العربيللفعلالمضاهي(sapaku)كبشالمصدر

نهاية

الجماعة.للفاعلالفعل

المصدرمن)ظ(البسيطةبالصيغةفاعلاسم(naska)ناشكَمحرضك:337-

الفعلنهايةفيوالكافهز".حرك،احرض،1)!5!+(.ممعئشان

الإضافة.حالةفيالمذكرالمفردللمخاطبمتصلضمير
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الألثاللوحمنمفردات

لكتالمصدرمن)5(المضعفةبالصيغهَأمرفعلtukkil)c)تُكِّل:اتكل3-

(takalu)البسيطةبالصيغةالأكديوالفعلاتكل".11العربيللفعلالمطابق

العربي.الفعلمعئيطابقالمضعفةالصِغةوفي11"آزريعني

3!+!()وهومأالمصدرمرالبسيطةبألصيغةمشبهةصفة)3؟+!(،أمِرواعِ:8-

مجأزأًترجمناهأوقدالرائي"11هوهناللكلمةالحرفيوالمعئرأى".11.ممعئ

.11الواعي11

ملكالمصدرمنالمضعفةبالصيغهَمشبهةصفةاولك!(،)+لطاكُلُّما:مُلمٍ

(kalamu)يعنيالأكديةالمضعفةالصيغةوفي"كلم".العربيللفعلالمضاهي

.11عرضا1وأاااعلما

ibri)لِصُّرإبرِ:الصديقينصر9- lissur)كاشالِصُّركلمةفيالأولىوالصاد

فضعفتالفعلعينهىِالتيالصادمعادغمتولَكننوناًبالأصل

المَوكيد.بلاممسبوقوالفعل.الأخيرة

التوكيد.بلاممسبوقوالفعلخهه!8(.ا)ثيأ)اص!ْلِشَلِّمتَياَ:الرفيقيحفظ

دقبالمصدرمن)ث!(البسيطةبالصيغةماضيفعل،(nipqid)نِيقِدعَهِدنا:أ-أ

(pagadu)11"عهدالأكديةفيالفعلومعئ"تفقد"،العربيللفعلالمضاهي

الجماعة.للمتكلمينالفعلاولفيوالنونوثق".11أو

ويلاحظالغار.أنهأفترضنأوقدالصابونلإنتاجنباتاسم(،tullal)الغار:تُلَّل-38

11.تتطهر"أنتتعنيأكديةفعليةصيغةهوالاسمهذأأن

1(!اْههْا!3ا!اْتيمدسوصَلِلَلالِبِّ:يستكنِنلاأنعليهفرضَ!قلبا46ً-

?TEmidsu-11.عليهفرصمامسترلمجاًلاافلباً:هوالمقطعلهذاالحرفيوالمعئ

المصدرمن)ظ(البسمِطةبالصيغةماضيفعللاها!ء(،55)!ثيلهتَلُبسُّمَ:مسسته70-

بالفعلصلةالفعلهذالمادةولعل11،.!دعئ"لمص(Iapatu)تبل
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الذيشُالمذكرالمفرفىالغائبضميرالفعلإلىأضيف"لفت".العربي

وهيمضعفةسيناًوأصبحا،الفعللام،التاءحرفمعأدغم

تخفيف

51الأد،مَألحقتالفعلآخروفي.الإدغامعنالناتجةالمضعفةللشين

الرابطهَ.

وانالمصدرمن)ظ(البسيطةبألصيغةمضارعفعل3!+ْئم،إناَرُ)لطينحر:53-

(niru،)صلةعلامةالفعلاخرعلىوالضمة"نحر".العربيللفعلالمضاهي

الجملة.في)حئ(أدِلورودالموصول

تعنيالتي(massaru)مَصَّرُلكلمةجمعاسم(،massarati)مَصَّرأتِ:حراس-57

هذأأنويلاحظاحرس!".1.ممعئ3!5!+()لاوصنالمصدراحارس"من1

المؤش!.الجمعبصيغةجمعالاسم

الرابعاللوحمنمفردات

ithu)"4!!ششَديأنَإطخو:الجبلبلغا5- ana،)بالصيغةماضيفعلإطخو

الفعلولهذاقرب"،وصل،11.ممعئ)تا"ءفى(اخطالمصدرمن)حأ(البسيطة

وصل.أولامس.!لعئطع"1القعلوهوالعراقيةالعاميةفييضاهيهما

والمعئ

11.الجبلألىابلغا1هو:للمقطعالحرفي

اء(.)أآل:قمة7-

اقنالمصدرمنالمضعقةبالصيغةتامماضيقعلله()!44?8اُتّيمًّانثر:8-

معالنونأُدغمتانقى".1العربيالفعلويضاهيانثر،صب"1.ممعئ

.الأخيرهفضعفتالتاء

وأضيف،الطحينمنلنوعاسممَصخَةُ،(mashassu)مَصخَسُّ:دلمحمقه
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الشينمعالتاءفأدغمتلملاسمشالمذكرالمفردللغالمجماالمتصلالضمير

مضعقة.سينألىخققتثمالأخيرةوضعقت

لبوالمصدرمن)ظ(البسيطةبالصيغةأمرفعل)!ا؟ه(،بلأتني:أ9-

(wabalu)المقعوللاحقةهيالقعلآخرفيوالقتحة،جلب".احمل1.ممعئ

المفرد.للمتكلملأجله

(.sittum)شةنوم:سنةأ-5

.(rehatnis)"نشيريخآت:الناسارتخاء

و11المصدرمن)ث!(البسيطةبالصيغةمشبهةصفة،(eriku)ايرك:يقظأ-8

للمتكلمالمضبهةوالصيغةصحا".أستيقظ،11.ممعئ،مقرونلقيف3ء(،)ول

بها.الكافلحقتولذلكالمفرد

المفردللمتكلم)ظ(البسيطةبالصيغةمشبهةصفة(sasaku)ششكجفل:أ-9

11.اضطرباجقل،1.ممعئ)ولش!!!(ششأالمصدر

c)كمخدر:-02 (kummuالمضعفةبالصيغةمشبهةصفة)المفردللغائب)5

يصبحالمضعفةوبالصيغةاقيد"1.ممعئ(kamu)امكالمصدرمنالمذكر

11.اتخدر1أو11الحركةافقد1المعئ

(.ا5ْقخش!ثي)قشموإلصو:تصرخالسماءكا!ما69-

gaqqaru)إرممرق!:تزمجرالأرض irammum).

5!)اكليةاوص:الحلكةأنتضَرت-79 ekletum،)اخرتجما1الحرفيوالمعئق

11.الحلكة

.(ibriqbirqu)برقابرق:البرقبرق-89

.(innapihول؟فأm)إشاةإنيخ:اللهبنفخ
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izzanun)موتُإزنُن:الموتانهمر-99 mutu).

ibtelimma)لطنِبوةُإبتيلِمَّ:الوهجخمد-001 nibut.)

11.النارابتلّت11الحرفيوالمعئاء؟هأ(.أأ3!5ول)إشاةُ:إبتيلالنارهمدت

c)شّإزِزَّ:لهلَصد202- (izizzassuالبسيطةبالصيغةأمرفعل)الفعلمن)ظ

بلاحقةينتهيوالفعلهـ".وقف،أماموقف11.!دعئ(izuzzu)الشاذ

أدغموقد.شبهللمفعولالمذكرالمفردالغاشماوضميرامالتوكيد

ضعفالتوكيدلاحقةوبسب!ب.الأخيرفضعفالشينمعالميمحرف

الفعل.فيالثانيالزايحرف

mangiga)إدايإمَنجِجَيدأي:تشنجت242- idaya،)بصيغةماضيهناوالفعلأ

11،تيبس،امتد11يعنيالذي(magagu)ججمالمصدرمن)ول(المطاوعة

11.اتشنج1يعنيالمطاوعةصيغةوفي

.(pisnugis)بِسنُقِش:بائسبشكل-244

آك!(3!اهأولول5ثمول؟!"وليأنِنيإنشُئاةنِيلَخُامامنا:كيالذىذإكخفنأكيف

(Ana panini

sakta)أماتِشُنُسَكتا:كلماتهمساكتة261- amatisunu).

5(.ول+ولأأء222)ولإزِّزّشُنُ:واقفينهم

السادساللوحمنمفردات

)حا(البسيطةبألصيغةماضيالفعل"ثثثْ(،5ءأ!+ْ)لهمَليّشُإمسِ:ملحهغسل

الأوساخيعنياسمومَليّأغسل".1.ممعئ5ءثم()تااسمالمصدرمن

بالمعئالعرأقيةالعاميةفيالاسمهذاويستعملكله،البدنبشعرالعالقة

حالةفيالمكزالمفردللغائبالمتصلالضميرومعاملح".1بصِغةنفسه

به.العالقةوالأوساخالبدنأملاح،أي"املحه1ترجمةفضلناالإضافة
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c)المجما:نظف (ubbibaالمضعفةبالصيغةماضيفعل)بباالمصدرمن)5

(ebc;bu)11.انظف1المعئيصبحالصِغةوبهذهطهر".انظف،1.ممعئ

c)أنسس:أسدل2- (u nassi sالمصدرمن)!(المضعفةبالصيغةماضيفعل

أصبحالصيغةوبهذههز".انفض،1.ممعئ5!!!+()ولأو(nasasu)سسن

11.اسدل11المعئ

صفة3!+(،؟ول!ت)ْمرشة:الرنَاث3-

الكلمةمنالمقارب)لا!3!(أو(warsuأشواأوشووالمصدرمن

.11رث11العربية

لهذاالحرفِىوالمعئثياء(،5لاgarna)حرلمحرنشالميش!:الكهرمانمنلمحرنأهاأ-أ

أعلىفيالزينةهناالعربةبقرفىِقرناها".والمقصود:"كهرمانالمقطع

مقدمتها.

.e(sammati")ْارينيسماهَالأرز:عبيرأ-3

منالبسيطةبالصيغةوتمنينخمافعلا(،55ْ4!+أ)قلنشقو:يقبلوأأنعليهمأ-5

باللغةويعنيانشق".1العربيللفعلالمطابق4!ش!!+()ولقنننالمصدر

للجماعة.الفاعلواوبالفعلألحقتنشق".وقداقبل،1الأكدية

كاَش!.(5ْanaتك!ahhazuki)أخزككاَنزأن:آخذكالمساعدةسبيلعلى-24

مضارعفعلأخزكو،مساعدة.ممعئ)ظ(البسيطةبالصيغةمصدر

للفعلالمضاهي(ahazu)زخأالمصدرمن)قا(البسيطةبالصِغة

المؤنثةللمخاطبةالمتصلالضميربالفعلألحقوقد"أخذ"،العربي

.كالمفعولمِةحالهَفيالمفرده

المصدرمن)5(المضعفةبالصيغةمفعولاسم(munappisu)منيص:محطم-35

11.احطم1المضعفةوبالصيغةأسمَط".،اهدم1.ممعئوهك!!ه!+()صبن
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tumri)إشيكَكِّتُمرِ:الحطبلككدَّس95- ispukakki.)

)!+ثه!!+!لألأ!ك!(.:كَيّانَمَّانقطاعبدون

umisammaبَشُّركِأُنَمَّرُاوميشَمَّيومياً:منضدتكينوركان66- unammaru)

(Passurki.

المفردةالمؤنثةللمخاطبةماضيفعا!(،أ!تء!لطفى)!ثه!ول!تأهتُضيشٌبشُمَ:أقعدتيه77-

11.أقاماقعد،.!لحعئ(wasabu)بثروالمصدرمن)!(السببيةبالصيغهَ

للغاشبماالمتصلالضميربالفعلألحق"أقعد".المعئيكونالسببيةوبالصيغة

مَ.الرابطهَوالأدأةلثنُالمذكرالمفرد

ina)مَنَختِش!قَبَلإن:مستراحهوسطفي qabal manahtisu).

.اء(قmihha)مِخُّالو:بالجعةصاعد-78

arid)دَلوأرِدبالدلو:نازل dalu).

من)*(المطاوعةبصيغةتأمماضيفعل)أ++!3!22!8؟أ(،إتَّزَّرَنِّ:ازدوانيقد84-

درنالمطاوعةوبصيغة"كره"..ممعئ3ء2()ولوأؤالمصدر

11.ازدرىاالمعئا

.(pisatiyaولerretiya)واَوّيتيَيشاتيَ:وعورايَىفوأحشي-86

atti)آتيجريأتِّجرصماِ:أ!ماِ-98 tegr).

العرإقيةالعاميةالكلمةتضاهيالتي)قه(يوالرفعحالةوفِى)آه(بيقشاً:-09

.11ابوهللمَش!ا

.(serretu)صيرّية:مقود-151

inaأsu)نيشِثرُ:إنَنخيرهعندأ-91 nips).

تعنيالعربيةاللغةفيكبروكلمةولهولك!(.23)ول!أ؟!ههأزبَّتِثطُكبُر:ذيلهكبر127-

ومعئ.لفضاإًهنأالواردهَالأكديةال!طمةتطابقوبذلكالشيءمنالأضخمالجزء
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بالصيغةماضيفعلإشخِط:(،أْلا!huppaْ)خُبَّإشخِطتنط:أخذتأ-52

كلمهَونُج!لَفز..ممعئ)ولأ!"!ر(طخشالمصدرمن)حا(البسيطة

الرقصأوالقفزمننوععلىوتطلقالسومريةاللغةمنمشتقةأكدلِة

حركاتعلىيدلبأنهالمقطعهذانفسرأنيمكنناالحالةهذهوفِى.الديني

فيهذاعصرنافيالعراقجنوبفيالنسوةبهاتقومالتيلردح()1القفز

الشديد.الحزنعنللتعبرِالمآتم

اث!(.ا)تاألو:ويلاهيا-153

من)5(المضعفهَبالصيغةماضيفعرا،(utappilanni)اُطَيلَنِّ:بيشَهر

المعئيكونالمضعفةوبالصيغة"أهان"..ممعئ(apalu)لبيلالمصدر

العربيةفيالمستعملالفعلمعالفعلهذاصلةهناوتلاحظاشهر".1

.الجارحوالكلامالتشهيرإلىللاشارةاطبرا"1

خلنرالمصدرمن)ظ(البسيطةبالصيغةماضيفعلئم،5ْلطا)3إشلُخقطح:أ-55

المحكيةالعربيةفِىالمستعملالفعراولِضاهي.اللحمقطح.ممعئ3!ا!()ول

اللحم.تقطيععنالحاضرالولمحتفي

!ء!ك!5ْ(.)+ولك!5ْإشكُنبِكيهً:مبكاهأقامت-016

المصدرمن)!(المضعفةبألصِغةماضيفعلله(،أ!++ْ"3ء5اُشيرِّمًصمَل:167-

ضقل.المعئلكونالصِغةاقلم"،وبهذه)ول+!3!د(.ممعئمولث!

ث!++لا++ث!+(.حر3)"ولشَرُض!مَنُمَّ؟:الأفخرهومن-175

السابعاللوحمنمفردات

dalat!اhasis)لاخَسِسخَلبِدَلَة:لهإحساسلاالغابةمنباباًيا-93 halbi).

".الحساسغيرالغابةباباياهو:االمقطحلهذأالحرفيوالمعئ
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nemelsu)خُلِّقفيّمبلشن:ريعهانهِ-69 hulliq).

4)مُطِّ:إدِش!مواردههلل ْsu mutti)أ

ا(.أ"5ولهْ؟آهء5)؟"!ا!الَليكِشيبيةلِسكبُ:بجاذبيتكالقناعةاضتلاشأ-50

بكسالمصدرمن)حأ(البسيطةبالصيغةوتمنيوحثرجاء:فعللِسكِّبُ

(sakapu)11.اتلاشىاهنامجازاًترجمناهاوقدااانخفضسااهدأ،1.ممعئ

الفعلمنمشتقهَوهي،الشبعمنالشبعة"11الكلمةلهذهالحرفيالمعئ:شيبية

ترجمناهاوقد،شبعالعربىِللفعلالمضاهيئ)تاهء5(ابشالأكدىِ

الضميرإليهوأضيفالجاذبية".11.ممعئاسمولَل".القناعة11مجازإًهنا

كِ.المؤنثةالمفردةللغائبةالممَصل

c)لِبَلِل:ليبللأ-90 (IibaIi1البسيطةبالصيغةوح!شارجاءفعل)المصدرمن)ظ

دأتج!ولذلك،الأكديةاللغةفيصهر"امزج،1.ممعئ(balalu)للب

استعملنااليلوث"،ولكننا1.ممعئالفعلهذاترجمةعلىالأجنبيةالترجمأت

اليبلل".1وهوالعربمِةباللغةالمطابقالفعلهنا

(silluحر4تا3أمَنزأزكِلودورِشَصِل:موقفكليكنالجدأرظلفِى16-1

(manzaukiا.نا

ليّتكِلِمخَصووصَموشَ!صو:وجنتمِكوالضامئونالس!صارىليصفعأ-18

Iimhasu)أك! Iet5!ك!!!(.3ناولق+ث

3!"+حر(أفىُذَاُمَلاكَّنِشيشَمخاتي:علبربالشقاءالمترقينالناع!سيملأ-144

(nisiumallakka dulls.المضعفهَبالصبهمضارعأُمَلاكَّوالفعل

ألحقتوقدملأالعربيللفعلالمطابقا!+()قاألمالمصدرمن)5(

المذكر.المفردللمخاطبالمتصلوالضميرأمالتوكيدأداةبه

.(misirsuliلا؟ه)أك!3لِيطُركِمِصِرشُ:للثبلدهليفتحأ-55
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آ+ول!ض(.آ!ش3)أشيرِ)شوي(شُمي:المشوىِاللحم591-

.!دعئ)قهء(البأَالمصدرمنمشتعَةكلمة)!هء(،طبيخاً:آبا691َ-

اطهى،1

الثامناللوحمنمفردات

.(igarrabuarkini)أركِنِإقَرَّبوورأءنأ:()بحضدهميقتربون15-

!+آط(ا!ا3!اأءآصريش!!ه+!+ولاُنَمبَلَقَريةِكيمَ:بحرقةسأنحبالندأبةمثل45-

ث!35.5)!أ

جبي".ابلطة1حرفياً:55!3(،+أ3!)!لأأأخيَخَصِّنيحبي:بطلهَيا46-

11.يديحرفياً:اقوس؟!!ت!4(،idiya)إديَقَشَة:بيديلمحوساًيا

.11حزامياسيف1:حرفياً!5+!+(،!5أ)!لأأههشِبِّيَنمصار:بحزاميياسيفا47ً-

.(arituث!!paniya)ينيَّلثنَأريةُ:لمطلعييادرعاً

.1(هله!3isinnatiولا!ا!لأآ)ولَلّيَّإسِنَّةِلُبار:وبهجتيعيدىثوبيا48-

أ(.15؟ولا)ول!!هطألِبَّش!إليت:قلبهتلمص58-

البسيطةبالصيغةمضارعفعل:إنَكُّداول(،inakkud)إنَكداُل:ينبضلا

11.خفقانبض،1.ممعئ(nakadu)دكدْالمصدرمن)حا(

طأ(8!++ولأ53)أإبرإكتُمَّ:الصديقغطى95-

11.الكنةاكما1:الحرفيوالمعئ!+آط(،ا!ك!)أفى!اكَقَةكيمَ:الإبنعروسةمثل

إشسَ!هناوالفعل!+آط(.3ءآisassi)إشَسَأَرىِّ:كيمَكالنسريصيحوأخذ06-

رتل".اصاح،1.ممعئ(sasu)اسشالمصدرمن)قا(البسيطةبالصيغةمضارع

يدوروأخذ11علىتنصالتيالأخرىالترجماتمنأكثرمقبولةتبدوالترجمةوهذه

11.كالنسر
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d)كُشُدَّة:المبعدة-61 datول!ولk)المصدرمن)5(مسشقةالمضعفةبالصيغةصفة

المعئيكونالمضعفةوبالصيغةقهر"،وصل،11.!لحعئ(adu'ka)دترك

الحرفإلى)الضين(الأوسطالحرفمنهناالتشديدانتقراوقد"أبعد".

فييضعفانينبغيالذيهوالأوسطالحرفلكون)الدال(،الأخير

المضعفة.الصيغة

ibaqqam)وإتَبَّكإبَقَّموينثر:ينتف63- u itbbak).

inassah)وإنَمدِإنَسَّخ:ويرمييخلع-64 u inamdi.)

المصدرمن)ظ(البسيطةبالصيغةتامماضيفعل)ْ"!"هْ(،إبتنِإستلهم:-212

يدلهناوالسيادتى.كوّنأوبئالعربيللفعلالمطابق)ق!+!ه(انب

11.استلهم11مجازأًالفعلترجمناولذلكفكرةتكوينعلى

5(أkrلا!)ْ"!+نآرِشَسِكرالنهر:سد

المصدرمن)ث!(البسيطةبالصيغةتامماضيفعل(iptetiq)إيتيتيقأْعد:قد-214

،خلق"."أعد،شكل4ء؟ءه(.ممعئ)ولقتب

المالمصدرمن)!(المضعفهَبالصيغةتامماضيقعل():اململأ

ملأ.العربيللفعلالمطابقا!+()قا

(.4maIIat+!5)أساندملةالأحمر:العقيقمنصحنا

.(dispa)د!ما:العسل

(mallatلا)"+4اجمماملةاللازورد:منصحنا217-

3(.ثْ)!"س!خمية:الزبدة
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التاسعاللوحمنمفردات

(nissatumآterub!+أكرشيإنايتيربنسة:أحشائيالىالأسىدخللقد-4

(Karsiya.

)ث!(البصيطةبالصيغهَالمفردللمتكلمماضيفعل(aplahma)أيلخم:خفت5-

h)خلبالمصدرمن uا!pa)رأبطة.أداةالفعلنهايةفيرحخاف،.ممعئ

المصدركمن)حا(البسيطةبالصيغةمضارعقعاح(akarrab)أكرح:أصليأ-5

11.تبرك،اصلى1.ممعئ(karabu)بو

'supu)سيوئاإلكو:تضرعاتيذهبتأ-أ aاْت!ك!!ا.)

rasbat)يلخاتسنمرشبهَ:مخافتهمرهيبة-38 pulhatsunuma.)

.مئimratsunumutu)موتإمرأتسن:الموتنظراهَم

9)ميلموشنجلة:سرابيلهممرعبة93- altu melammusunu).

.(sahiphur)ْ+!خرشانسخح!ا:للجبالقاهرة

bat)أ؟طينحرإصبت:روعهتمالك42- tcnsu).

المضاهيتبصالمصدرمن)حا(البسيطةبالصيغةماضيفعلإصبت

تحولتالميمولكنطيمشبالأصلهيطينشوكلمة.ضبطالعربيللفعل

المتصلالضميرإلىتعودوالشينبعدها،الشينحرفمجيءبسببنونإلى

الحرفيوالمعئ".تخطيط،،فهمافكر1الكلمةومعئ.المذكرالمفردللغاشما

11.فكرههو"ضبطللمقطع

it)رهاكليةشيات:كاسحةالحلكةأ-34 eklet،)مشبهة:صنحةشياتهحد

11.اكتنف،اغلف1.ممعئ)قهحد(اببرالمصدرمن)ح!(البسيطةبالصِغهَ

(.ت!ثه!hunnatumْ3)خناَتإصو:وارقاتشَجرات-168
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وردتوقد)5(المضعفةبالصيغةمشبهةصفة،(ullulat)اللة:متهدلات

ذلك.الترجمهَسياقلتطلبجمعاترجمناهاوقدالمؤنثةللمفردةأصلا

ana!)ء!ه!طباتدجال:أنللنظرطيبات dagala)

.(3ana!+!أ)3!لألأ!؟صيخأمأرأنللنظر:مسرةأ-07

الطشراللوحمنمفردات

kutummi)كتمتمكتم:بحجابمحجبةوهي4- kutumatma).

!+!(ك!ْإ!مشلينوشرومةأرخألكأن:بعيددربمسافرعلىمدلوجهه9-

(panusumaslu4!303ق.؟ثr.لا

ustamma)حرلبشأنعقلها:أشتمإلىتحدشاأ-أ analibba).

امنحر".1الحرفيوالمعئ"!+لاثه!(3ْ)"أ:منائرقاتلأ-3

gqi)زقتساشىَ:حنكهرفع-18 zugatsu.)حرول

!اك!!(.letaكاa)ليتكأكلا:غائرتانوجنتاك-04

quddu)يانكقد:منكمشوجهك panuka)

.(Iummunlibbaka)لبكلمن:مثقلفكرك-41

ق!،!4(zimuka)زيمكقتو:منهكةملامحك

mali)كرشكمللو:مملوءأكرشكليكن)3/6(- karaska.)1!ت

.u(stirا!+أ)1وميللسور:والعبارقص)3/9(-

.(meاتاramkata)رمكتلوميبالماء:مستحمالتكن11(-)3/

ابصالمصدرمن)!(المضعفةبالصيغةأمرفعلههرا5(،)ْ:صبارع-)3/12(

".لاحظ،رعى،رأقب11الصيغةبهذهيعنيالذي)؟قه!(
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.(minuittasa)إتَّشَمينُ:علامته74-ماهي

5!!++ول8!+!ثيتاثه!!!!3لوبيرتامةَنَطوَمَشُمَّالبحر:سأعبرمناسباً،كانإذا-76

(Luber.

؟!54!ه(.5+)+ول؟3ءهنيّبيرةَيضمًة:صدبعبوره83

.(supsugatله3ول)!35أرُخشً:شُي!نَمُقَةشاقطريقه

ء+(.قا+8)أموتِ:ميالموتمياه84-

ibriyaءlلأأa)اَليَّنَدأةإبريَأماة:عليمخيمةصديقيقصة-014 nadat.)!!أ!ثه!

آكا(.luskut)لُسكُتكي:أسكتأنأستطيعكيف-144

آك!(.luqul)لُقُلكيأهدأ:أنأسمَطيعكيف

(ashurallikaماتاتِكَلِشِنَألِّكَ%سخُركلها:البلدانفيسافرتجلت،-251

(kalisinamatati.

11الربحِو"يعاشب(kulili)!"ولههءاء4فيليبّيئا:كُلصليعائمةالربيعلِعاسسِب-313

مياهفوقتطفوالتياليعاسيمبوهيكُليليلكلمةترجمتناهيهنا

عليهاويطلقفقطالربيعفيالفيضانيحدثحينالجنوبفِىالرافدين

كيكلوا.اسمالجنوبيةالعاميةفي

عضراطدياللوحمنمفردات

minatuka)شَناَاُلمِناتكَ:مختلفةليستمقاساتك3- ulsaner).الحرفيوالمعئ

11.ثأنيةليس!امقاساتك1للجملة

yatima)آتياَتِمَكيتماماً:منَليأ!ما atta.)!آك

ki!+أوهه3ول3إلانِيخُرأنَتَزِّزمَكي:الاَلهةمجمعفيوقفتكيف7- tazzizma)

.)أ+ك!11
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balata)تَش!بَلاطَ:الحياةنلت tasu.)للفعلالمتوقعةالصيغةأنهناويلاحظ

المفردللمخاطب)ث!(البسيظةبالصيغةالماضيللفعلول()"8ًتيمن!هي

11.نال"ملك،.ممعئ،مفروقلفيف)آسْ(،انراالمصدرمنالمذكر

في"قلوبهماحملوا1هوالحرفيالمعئو،(ول!اهاأه5!ه+وه)وللِبَّشُنُاُبلا:رغبوا-14

بصيغةجاءاُبلاالماضيالفعلأنويلاحظرغبوا".11معئعننمعريتعبير

)قا"ول(.اُبلويكونأنَينبغيالذيللمذكروليسالمؤنثةالجمعالغائبة

c)ْ؟!هبيتِاُقُر:البمِتاهدم-24 (uqurالبسيطةبالصيغةأمراُقُروالفعل)من)ظ

نقر.العربىِللفعلمطابوَ!وهونمَر"اهدم،1.!لهعئ)وقنالمصدر

bini)اَليببِنِفلكاً:ابز eleppa).

بالصيغهَأمرمُشِّروالفعلول+(.أ!35ث)ء3!!ميضريمُشِّر:الثروةأنبذ25-

11تهدلاتدلى،1.ممعئ(waSaru)وشوالمصدرمن)!(المضعفة

وبالصمِغة

11.انبذ1يعنيالمضعفة

نبِشاتِ،،الحياةكلمةأنويلاحظأ"ء5(.Wapiti)نَيشاتِشييء:الحياهَانضد

.المفردولمِسالجمعبصيغةبالأكديهَوردت

.(makkurazip)زرِمَكورَ:الأملاكذر-26

napista)8بُلِّطنَيضةَ:الحياةاحفظ bulli).

manduda)مِناتش!مَندُدَ:محددةمقاساتها-92 minatusa).

.(amurparآ5)لهيريسوأمُر:الدفععصي،حظت-64

المصدرمن)5(المضعفةبالصيغةتامماضيفعلأههأ؟؟ول()3اُطِّبِّخ:ذبحت07-

الفعليندلالةولكنطبخالعربيللفعلالمضاهي(tabahu)خبط

هناالمضعفةالصيغةأستعملتوقدذبح".11بالأكديهَيعنيأنهإذ،مختلفة
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ذبحت.التيالثيرانكثرةعلىللدلالة

aاu)اُشتَبَّلووأياباً:ذهاباًتحركوا78- b b a!فىc (uالثانيةالسببيةبالصيغةمأضيفعل

11.جلباحمل،1.ممعئ(wabalu)لبوالمصدرمن)2؟!(،الإضافية

11.وأياباًذهاباًاتحرك1المعئيصبحالصيغةوبهذه

ْ!)وشَيلِشاَلِشونزولاً:صعوداً usaplisءإ).

(.9ermada)جيرمَدآ(:السفنالإنزالالمزلق

erub)اَليبلِبِّأنَاَرُب:الفلكقلبالىأدخل88- ana libbi eleppi).

pihi)بأبَكَيخ:بابكأغلق babaka).

ekalla)أتَّدِنأ!صَلَّ:الهيكلسلمت-59 attadin).

11.السماواتأساس11هوالحرفيوالمعئemas!ْئمْ،4)شَمييإشِد:الأفق79-

مضارعاُشَردِالفعل!33ء+(،34!!لط)أاُشَردِميخري:السدودعمليعطل-201

الصيغةوفيأقاد"(.ممعئre)ت!4افىوالمصدرمن)5(السببيةبالصيغة

الماءتركبدلالهَايعطل"1.ممعئهناترجمناهولذلكاسعح"1لِعنيالسببية

السدود.منيتدفق

بالصيغةالمذكرالجمعللفاعلمضارعفعل(uhammatu):اُخَمَّطويسفعون-401

أحرق"أسرع،.ممعئ(hamatu)طمحْالمصدرمن)5(المضعفة

بسرعهَيتحركونوهمالاَلهةإلىتعودالحركةأنوبماسريعاً".

11أي"يسفعونالمعئ،بهذاهناالفعلترجمنافمَدالبلادفي.!دشاعلهم

المشاعل.بلهبالبلاديضربونأو

mmaْاُتِّرُّاَطوُهِأنَنَمرُمِمَّ:العتمةالمأحولمنيرهوماكلأ-60 namru)+

.8(uttirruقافىءana.

الا(.ث!++أ33!ولث!3!5)ولأخَس!أخُإفَرال:أخاهيرىالأ!يعدلمأ-11
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من(DT)الثأنيةالمضعفةبالصيغةمضارعفعلتا(،)!44!8اوتدا:يميزون-112

11.اميز1يعنيالصيغهَهذهوفي"عرف"4ء(.ممعئ)قاداالمصدر

kalbi)كننوكبيكيم:كالكلابمقعين kunnunu)!ث!س-ك.

ولدالمصدرمن)حا(البسيطةبالصِغةمضارعفعاط(ullada)الدالد:122-

(waladu)َأدإةالفعلآخرعلىوالفتحةولد".11العربيللفعلالمطابى

)+ك!(.أمعنالأكديةالتوكيد

هه!(.iض!ptaunu)شَيتَاشُنُشًبّا:ملتهبهَشفاههم126-

ittaraq)ميخوإترق:الزوبعةخفتأ-03 mehu.)

قولشكناومأبلسم:بالصمتغارقأساكنافكانللجوتطلعتأ-33

(.appalsammaك!+تاحر4kin)لا)تا

ططأنإتورتينيشيةكلة:طينالىتحولتالبشرية!كأ-34

kullat).؟فى.؟ teneseti ituraana).

أبيىدورأليإمتقتأود:وجنتيعلىظلالهأالمحنةألقتأ-63

3(appiya4ناimtaqut eliنا(.4ول

(uqtammismaattasabأبكأتضباقتمصم:أبكيجلستثمركعت-137

abakki).

illaka)دمايإلك:دمعيسال-138 dimaya).

(ana.!ك!+ul)+.44؟إدنالناَلقأنللإبحار:)مجالا(يعطلمأ-42

manzazuتmma)إباشماطا:منززمقاملهايظهرلم-914 ulipA).

.(garuraضء+imunna)إمرمممِيشقرورللماء:انحسارارأىأ-54

لكأالمصدرمن)ظ(البسيطةبالصيغةمضازعفعلikkal)c)إكل:يأكل-155

(akalu)أكل.العربئِللفعلالمطابق
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المصدرمن)حا(البسيطةبالصيغةمضارعفعل،(iiahhi)إشخ:يذرق

مؤكدغيرالأكديةاللغةفيمعناهيزللمفعلوهو!!(،h)قاخش

تكونأنيحتملالتيالكلماتمعانيضوءفي"ايذرق1ترجمةافترضناوقد

ايفرغ1منيقرب.ممعئ)5(المضعفةالصيغةفيورودهومنمنهمشتقة

.التبولعنالعاميالتعبيرمعالمقارنةمنوكذلكجنسيا"،

c)إتر:يحجل (itarriالبسيطةبالصيغةمضارعفعل)اوتالمصدرمن)ظ

"يحجل".مجازأهناوترجمناه"،للأعلىحركرفع،11.ممعئ3!؟()تا

saplisunu)ْ(+!أتبنشيلشنإنأسفلها:فيك!ستأ-95 attabak

.(4ercna!+!ولasa)وأسارين،قناسا:وأإرزا،قصبا،

دارشأنأخسسملوأنوتاميالأبد:إلىالأيامهذهلأتذكرأ-66

(.ahsusamma ana darisاناumi annuti)

ول!!!(.!اimtalkumma)إمتلكملاأشو:مليايتفكرلملأنهأ-96

iikunu)أبوبإشكن:الطوفانأحدث abubu.)

u)كرشأنإمنونش:للكارثةاناسيوألقم017- nil imnu karasi.)!والفع

.ممعئ(manu)ادْمالمصدرمن)ظ(البسيطةبالصيغةماضيإمنُ

ألقم.مجازاًترجمناهللكارثةومع11،أحصىعد،،خشب1

hitiخيطَشهاَمِدخيطبيّل:خطيئتهحملهالخطيئةصاصماأ-84 emid)احط

فىماَالمصدرمن)حا(البسيطةبالصيغةأمرفعلأَمِد:.)لا!ت!؟"ول

(emedu)اصا!ا1للمقطعالحرفيوالمعئفرض".مد،امتد،11.ممعئ

11.خطيئته)عليه(مدالخطيئة

3(.ثولء+أ!؟!هه؟)4ْإبَّتِقأيرُمّيينقطح:فلاأرغ186-

.ممعئ)تهثه!!3(اموالمصدرمن)5(المضعفةبالصيغةأمرفعل:رُمّي
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)*(المطاوعةبصيغةماضيفعلوإبَّتِق".أرخى11المضعفةوبالصيغة"رخي11

وقدانمَطع"11يعنيالصيغةوبهذهاقطع"1.ممعئ(bataqu)قتبالمصدرمن

المقطحهذاويمثل.اللغويةللضرورةالمضارعبصيغةهناالفعللَرجمنا

تسييرفِىيكونأنمعئيتضمنالحكمةأدبمناستشهاداً

السطر،منالثانيالمَسمويكمله،وانقطاعشديحدثلاحىَتساهلالأمور

إلىالأمورتسييرفيشدهناكي!صنأنويعنيأدنأه،فينشرحهالذي

ارتخأء.أوانفلاتمعهايحدثلاالتيالدرجة

بالصيغةأمرفعلشُدُد5(.له4له4أ!)أ+!33ْإرَّمِأىِشُدُد:يرتخيفلاشد

إرَّمِ:اشد".1العربيللفعلالمطابق(sadadu)فىفىالمصدرْشمن)5(المضعفة

11،رخي11.ممعئ)ق+!3(اموالمصدرمن)*(المطاوعةبصيغةماضيفعل

المضارعبزمنهناالترجمةأوردناوقدارتخى"11المعئيكونالصيغةوبهذه

المعئ.يستمَيمحئ

!+!++.ولء(.+ك!ْإْول!تأ+)لهك!امِلكُمِلِكش!اَنِنَّمَ:مضورهَلهشِرالاَن

sittuأَلِشىُإنَبُّش!إمبَرِكيمَشِةً:كالضبابنومسنةعليهنفشت021- kima)

imbariاء)ول!أ inappus.

(raggatإرَجِّجكِاميّلُةرَتَّجما:سيخدعكإنه،مخادعونالبشزإن921-

ameluttu

المفردةللغاشما)ظ(البسيطةبالصيغةمشبهةصفةرَتَّجما:g.13!99ْ)ول"

وإرَجَّجكِ:أساء".اخدع،1.ممعئ(ragagu)ججوالمصدرمنالمؤنثهَ

الضميرإليهأضمِفوقدنفسيهمأ،والمصدرالصيغةمنمضارعفعل

الحرفيوالمعئ.المؤنثةالمفردةللمخاطبةالمفعوليةحالةفيالمتصل

ا.سيخدعكاإنه،مخادعةالبضريةإن:للمقطع

وصاَالمصدرمن)ظ(البسيطةبالصيغةأمرفعلأ(،53)آإصرىِ:صوري-221
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(e?eru)المؤنثة.المفردةللمخاطبةهناالأمروفعلاصور"،1.ممعئ

neber)ليز+ركَنيّبيرالمعبر:ليزدريك-247 Iizirka.)

المتصلالضميروأُلحق3!(.حد5ثلا)!ثه!سمّيأخشُساحلها:عنته248ِ-

المرفأإلىيعودأنهويبدو،السا!لللكلمةالإضافةحالةفِىالمؤنثةالمفردةللغائبة

11.اتاه1يعنيالمضعفةوبالصيغة"،تذبذب"تردد،:وسُمّيالمعبر.إلىأو

illika)!فىول!آأيشُطَاينَخَإلِّكَ:نفسهأجهد،شقيجاء،-273 inaha).

5!داولم!شُرشُثرُاَتّيةِشوكيمَشَمُّ:العنكبوتمثلجذرهنباتهناك282- m)m

maآtiلا!ول!53)ول ett.!آك

+ول-أثه!!8(أ55ل!!!!ك!لط!+!كِبرِشُأنَإسُّكَش!تاَمةٌ:شاطئهالىالبحرقذفه

(Kibriiu.

5+وأ5(وهرأهآأأ"!35أميّلُإصَّخِرشيبُ:شُمشُرجلاًصُغِّرالضيخاسمه892-

ث!.+أش!ول)

serru!أهأ+شَمُّنيثرايتيصينصيُّر:النباترائحةثعبانشم403- itesen)

!ض.+ثه!ث!)ول

ittadi)قليةٌإتَّدِتاَرشُإنَ:جلدهنزععودتهفي603- quliptum3!؟لا!أina).

!+ث!(!لأأ++ث!+اث!هأألِبّيَّدَح!إبَلِمَنّيَّأنَقبي:دماءتجفمنأ!لمن1-31

(libbiya.4!!البسيطةبالصيغةمضارعفعلإبَلِ:ولثع)المصدرمن)ظ

انتهى.أونفذ.ممعئابلي"1العربيللفعلالمضاهي)ذهاءط(الب

11.اتجف1هناترجمناهولذلك
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عشرالثافياللوحمنمفردات

(5anaْ"3ءولإيخروكاريششأن:عليكسيجتمعونشذاهعلىأ-6

',Ipahharuka.

تنسكلاارصيةأنتلبِان:السفليلمالعا)سكان(علىبالقوسترميلاأ-7

(tanassukا!tilpana anaerseti).تذكرلمالسكانكلمةأنيلاحظ

في

.-عليهمتدلالسفليالعلمكلمةواعتبرتالنص

+5(!+!ْ!)!ك!!05تضينلاشييكأنشين:تنتعللابقدميكصندلا22-

!8 in(ْالبسيطةبالصيغةمضارع:تضينالفعل)نيشالمصدرمن)قا

الكاتجاأوردهوقدالمذكرالمفردللمخاطبوالفعلانتفل"،11.ممعئ)ده+ء!(

أنكيدو.هناالمخاطبلأن!طأالمؤنثةالمفردةالمخاطبةبصيغةالقديم

a(ك!دح!ش!aحرtarammuتنشقلاترمشأشتكتمَبل:لاتجطالتيزوجتك23-

(tanassuq.ك!ا

a(5ك!؟!رaحدتمخصلاتزييرشأشتك:تضربلاتكرهالتيزوجتك-24

(tamahhasث!؟3ء2ولك!ا.

tazzimtiإصبتكارصيةتزمةة:السفليلمالعامحنةبكستمسك27- erseti)

(Isabbatka.

(pudasaكتمالصباتالةيودشبرداء:محجبينغيرالطاهرانفوداها92-

(ulkuttuma3!؟!طولmول؟ْإl.11افوداها1هنايودشكلمةترجمناء

التيالعربيةفودلكلمةمطابقتهاضوء.!اتاه()!4بِودكلمةآخذين

الإضأفة.حالةفيالمؤنثةالمفردةللغائبةالمتصلالضميرمع.الرأسجابيتعني

المعاجمإليهتذهبماعنبديلالتكونالترجمةهذهإلىذهبناو!د
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الكتفأنحنِنفِىبالأكتافالأكديةايود"1كلمةتفسرالتيالأجنبية

العربية.المتنكلمةوتطابقامَتن"1هوالأكدلِةباللغة

اَليِأِنَأَرصيةالةُأَن!صِدُاشُن:الأعاليالىالسفليلمالعامنأن!جدوتضرع51-

(inunenkidu ultu erseti anaeli).البسيطةبالصيغةماضياينُنالفعاص

بالفعلصلةللفعلوربمااتضرع"1.ممعئ(encnu)نناَالمصدرمن)ث!(

الأنين.منااأنّااالعربي

c)إنِّطرومَالاَخر:أحدهماأبصر-88 (innitrumaالبسيطةبالصيغةماضيفعل

وبهذهشاهد"انظر،1.ممعئn(ها!؟!ل)لطنالمصدرمن)+ث!(الثانية

اخرفِىوالوأواتباصرا".1أوالاَخر"أحدهما"أبصرالمعئيكونالصيغة

الفعلنونأدغمتوقد.الرابطةالأدأةمَ،وتعقبهاالجماعةللفاعلالفعل

فقدالفعللامأما.مضعفةنونإلىوتحولعافأدغمتاالصيغةتاءمع

لاماً.لفظهالصعوبةالطاءحرفبعدورودهابسببراءإلىتحولت

c)أُشتَنَّخوأُنهكا:-98 (ustannahuالثانيةالسببمِةبالصيغةماضيفعل(ST)من

11.أُنهاص11المعئيكونالصيغةوبهذهالَب"،1.ممعئ)ول"!+!(صننأالمصدو

الجماعة.للفاعلالفعلآخرفيوالواو

تَمُرديكُلَاخازِإنَلقَ:معركةفِىلَتيلاًكانمنرأبَهل-152

diku!!!+2ْ!"!8أ) tamur).َالمفردللمخاطبماضيفعلتَمُر،:رأب

بالصيغةمشبهةصفةدياصُ:.رأى.ممعئ(amar)ولرمأالمصدرمنالمذكر

والصفة،اقتل"1.ممعئ)دهك!!4(كادالمصدرمنالمذكرالمفردللغأشماالبسيطة

.11اقتيل1المشبهة

المفردللمتكلم)ظ(البسيطةبالصيغةلَامهاضىِفعل،(atamar)أتَمَررألمجا:

11.رأى11.ممعئ(amaru)ومأالمصدرمن
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أه!(5لاولره+ثه!4ا5"أنَشوُقَقَّسُّواُمُّش!أبِشُ:رأسهيسندانوأمهأبوهأ-ث!5

5q!+)ق 4! gassu.:ُبالصِغةالمذكرالجمعللغا!مامشبهةصفةنَشو

هناوالمعئرفع""أسند،ت+(.ممعئ)ت!5اشنالمصدرمن)ظ(البسيطة

بناءليستقيممضارعكفعلترجمناهولكننا"اساندون1المشَبهةللصفة

العربيهَ.الجملة

شوكُلاتٌقارٍ:الضارعفيالملقاةالقدرفضلات)من(الأكلفتأتيأكل-157

kusipat!!!+أتع45أإكَّلنَدَاسوقِإنَشَأكَلِكُسييات akali5(؟خاولك!تا4أ3خ4أ

(ikkal4!ث!+.ك
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للمولفصدوتالتيالكتب

الطبعهَ،)بغداد،القديمةالرافدينواديبلادحضاوةفيالموتبعدماعقائد-

أم(.689الثانبهالطبعة،أم789الأولى

.c2991()بغدادالاَثاوي،التوثيقنظم-

،الأولالجزء،والعربيةوالسومريةالأكديةاللغاتمعجمالمسطوي،المعجم-

.(مكط551)بغدأد،

م(.،2002)بيروت،القديمةالعراقيةوةالحضفيوالخصبابةعقائد-

والتأويخية،الاعؤيةالشروحاتمعالمسماويالنصترجمة،حمورابيشريعة-

م(5002،)دمشق،اجزاءخمسة

م(.)دمشق،5002،القديمةالرافدينبلادحضاوةفيوالموتالحياة-

11،جلجامشنص"موتمعالمسماويالنصترجمة،جلجامشملحمة-

م6002)دثب،

الطبعتحتللمولفكتب

المدإفنعندراسة،القديمةالرافدينبلادحضاوةفيوالمعابدالمدافن-

)جزءان(.المَديمة،الرافدينبلادحضارةفيوزقورأتهاوالمعابدوشعائرها

بحوثمع،المجهولةئقوالحظالخطالسؤال:السومريينأصل-

.أخرىودرأسات
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 
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 .ومقارنة االديان
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 التنسونا من صالح الدعاء
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